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 السالمة في المختبرات -1

 

يتصف بالسمية إن العمل في المختبرات يتطلب وعي كامل بأهمية وخطورة المواد واألجهزة المستخدمة، حيث أن كثير من المواد 

أو مهيج لألغشية ومن المواد ما هو حارق أو يشتعل وغير ذلك من أشكال الخطورة، لذا يجب قبل البدء في العماللمخبري أن نعي 

 .وأخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السالمة الموصى بها بكل مختبر. أهمية وخطورة المواد المستخدمة

 

 :راتقواعد ومواصفات السالمة في المختب.1.1

يجب أن تكون مساحة المختبر تتناسب مع أعداد الباحثين والطالب لكي تسمح لهم بحرية الحركة خالل إجراء التجارب  -1

 .دون تزاحم

 .يجب أن يتوفر بابان بقاعة المختبر للدخول والخروج وأن يكون اتجاه فتح األبواب للخارج -2

 .تزود النوافذ بستائر مقاومة للحريق وقضبان حماية متحركة -2

 .تجهيز المختبرات بوسائل اإلضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية ومتابعة الصيانة الدورية لتلك التجهيزات -1

 .للحريقولمواد الكيميائية مقاومة ليجب أن تكون أرضيات المختبرات واألحواض والطاوالت من أنواع  -1

د المتطايرة أو الغازات الخطرة أو ذات يجب توفير خزانة غازات وذلك الستخدامها عند تحضير أو استخدام الموا -6

 .الرائحة الكريهة

 .يجب تجهيز المختبر بمقاعد مريحة سهلة الحركة ويمكن التحكم في إرتفاعها -7

 .يجب تجهيز المختبرات بعدد كاف من نقاط الكهرباء ذات األغطية -8

الوصول إليه بسهولة في حالة يجب تجهيز المختبرات بنظام غاز وكهرباء ووضع مفتاح للتحكم في مكان ظاهر يمكن  -9

 .الطوارئ

 .يجب أن يزود كل مختبر بغرفة لتخزين األدوات واألجهزة -10

 .يزود كل مختبر بعربة نقل متحركة لنقل األجهزة واألدوات من غرفة التحضير إلى المختبر وبالعكس -11

غسيل الطوارئ وأجهزة  يجب توفير وسائل السالمة األولية مثل طفايات الحريق وصندوق اإلسعافات األولية ودش -12

 .إنذار واالحتفاظ بها بمكان ظاهر وعمل صيانة دورية لها للتأكد من صالحيتها

 

 :يمكن تقسيم المخاطر في المختبرات إلى

 مخاطر المواد الكيميائية -1

 مخاطر الزجاجيات -2

 المخاطر الكهربية -2

 .مخاطر حيوية -1

 

 :احتياطات السالمة من مخاطر الكيماويات.1.1

 .المادة الكيميائية من خالل العالمات اإلرشادية على العبوةمعرفة خصائص  -1

 .الكيماويات باليد مباشرًة وعدم تذوقها أو استنشاقها لمسعدم  -2
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 لبس القفازات والبالطو أثناء العمل -2

 عدم استخدام الفم لملء الماصة بل يجب استخدام الضاغطة الهوائية -1

 .عها في أماكن تخزين خاصةعدم تخزين الكيماويات داخل المختبر ولكن يجب وض -1

 .التخلص من بواقي المواد الكيميائية بالطريقة المناسبة لكل مادة حسب إرشادات فني المختبر -6

 إجراء التجارب التي يتصاعد منها غازات أو روائح في غرفة الغازات -7

 .الحذر عند توجيه انبوبة االختبار ناحية الوجه أو الجسد أثناء التسخين -8

 .كيماويات عند اإلنتهاء منها وعدم فتح عدة زجاجات في وقت واحدإغالق زجاجات ال -9

 

 العالمات اإلرشادية للمواد الكيميائية.1.1

 

 

 احتياطات السالمة من مخاطر الزجاجيات.1.1

 .تخزين الزجاجيات على رفوف ذات ارتفاع مناسب ليسهل إلتقاطها أو إعادتها -1

 .زجاجة واحدة في المرة الواحدة حمل الزجاجيات بطريقة مناسبة وبحذر وعدم حمل أكثر من -2

 .عدم استخدام زجاجات غير نظيفة أثناء التجارب -2

 .عدم لمس الزجاجات أثناء التسخين باليد مباشرًة ويجب استخدام الماسكات المخصصة لذلك -1
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 احتياطات السالمة من المخاطر الكهربائية.1.1

 يجب أن تكون صنابير المياة بعيدة عن الكهرباء واألجهزة -1

 قبل توصيل األجهزة( فولت 220أو  110)من خط الكهرباء  التأكد -2

 صيانة األجهزة بشكل دوري وتنظيفها -2

 مراقبة األجهزة أثناء التشغيل وإطفاءها بعد االنتهاء من االستخدام -1

 

 قسم الكيمياء الحيوية إرشادات السالمة في مختبرات  .1.1

 لبس البالطو لحماية مالبسك وجسمك من الكيماويات المنسكبة -1

 لبس القفازات المناسبة عند التعامل مع المواد الكيميائية أو العينات -1

 لبس الحذاء الواقي يحميك من األخطار المحتملة -1

 وضع نظاره واقيه لحماية العينين من المواد الكيميائية -1

 إزالة الغترة قبل االبتداء في إجراء التجربة -1

 تأدية التجربة بحرص وهدوء يقيك من الحوادث -1

 ديث الجانبية مع زمالئك أثناء القيام بالتجربةتجنب األحا -7

 بلغ فني المختبر عن الحوادث مهما كانت صغيرة -8

 اسأل األستاذ عما ال تعرف -9

 عدم شم أو استنشاق روائح المواد الكيميائية -11

 عدم لمس أو تذوق المواد الكيميائية -11

 عدم األكل أو الشرب داخل المختبرات -11

 عدم التدخين داخل المختبرات -11

 راج المواد الكيميائية من المختبرعدم إخ -11

 عدم استعمال أو لمس األدوات الملوثة بالكيماويات -11

 طلب اإلسعافات األولية فورا إذا تعرضت ألي حادث ال سمح اهلل -11

 االلتزام باحتياطيات السالمة الخاصة بكل تجربه -17

 إجراء التجارب التي يتصاعد منها غازات في خزانه شفط الغازات -18

 بالحمام المائي بداًل من اللهب المباشر استخدام التسخين -19

 سحب السوائل بطريقة آمنه وباستخدام الماصة -11

 عدم محاوله فك الزجاجيات المستعصية بالقوة -11

 اقرأ عالمات التحذير المدونة على الزجاجات قبل الستعمال -11

 غسل اليدين بالماء والصابون دائما بعد االنتهاء من التجربة -11

 تعقيم اليديناستخدام المواد المطهرة ل -11

 استخدام المواد المطهرة لتعقيم المكان بعد استخدام العينات -11

 .جعل المساحات التي تعمل بها أو عليها نظيفة -11



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   2 

 

 

  المختبرات في المستخدمة األدوات بعض . ٧٫١      
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 Buffer solutionالمحاليل المنظمة   .1

 : pHالرقم الهيدروجيني  .1.1

طريقة للتعبير عن وسط حموضة المحاليل بإستخدام الرقم الهيدروجيني الذي يعرف   Sorensenأقترح العالم سورنسن 

 .في المحلول      اللوغاريتم السالب لتركيز أيونات الهيدروجين :بأنه

 

   pH= -Log     

 

 

 

 : قياس الرقم الهيدروجيني .1.1

األول يسمى قطب :يتكون الجهاز من قطبين. pH meterلقياس الرقم الهيدروجيني للمحاليل بدقة نستخدم جهاز خاص يسمى 

م يعمل اتصاال كهربائيا بالمحلول، والثاني قطب زجاجي ذو غشاء رقيق على ومرجعي يحتوي على محلول مشبع كلوريد البوتاسي

 0 من هيدروجينييقيس هذا الجهاز الفرق في الجهد بين القطبين، ويحوله إلى رقم . شكل انتفاخ حساس ونفاذ أليونات الهيدروجين

 . 14 إلى
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 : المحاليل المنظمة .1.1

هي المحاليل التي تقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة كميات قليلة من األحماض أو القواعد القوية أو عند تخفيفها، وهي 

 .عبارة عن محلول لحمض ضعيف وأحد أمالحه أو قاعدة ضعيفة وأحد أمالحها 

المنظمة لها أهمية كبيرة في األنظمة الكيميائية والبيولوجية بحيث تتميز السوائل الحيوية برقم هيدروجيني ثابت ، ففي جسم المحاليل 

، هذه القيم تعتبر مناسبة  1.1بينما في العصارة المعدية تبلغ  7.1من سائل إلى آخر فمثال في الدم تبلغ   pH اإلنسان تختلف قيمة الـ

هذه القيم يحافظ عليها غالبا عن طريق المحاليل المنظمة وأهم المحاليل . نزيمات وموازنة الضغط األسموزيومثالية لعمل اإل

 .المنظمة هيالفوسفات والبيكربونات

المعادلة األساسية التي توضح العالقة بين الرقم  Henderson-Hasselbalchخ لوهاسلبا –هندرسون  العالمانوضع 

 .وهذه المعادلة لها أهميتها في فهم عمل وتحضير المحاليل المنظمة. حمض والقاعدة المقترنةونسبة ال  pHالهيدروجيني 

 :فإن هذا يتفكك لدى إذابته في الماء حسب المعادلة كما يلي HAلنفرض أنه يوجد لدينا محلوال من الحمض الضعيف 

 

HA    +    

 قاعدة قرينة        حمض قرين ضعيف   

 :ثابت التفكك للحمض وعليه فإن قيمة 

Ka = 
        

    
 

 لوحدها في طرف وتأخذ اللوغارتيم لكل الطرفين الناتجين     تفصل  pHللحصول على قيمة 

    = 
      

    
 

Log          
    

    
 

 

Log              
    

    
  

 (-)ويضرب الطرفين بـ 

- Log               
    

    
 

    

    
pH = pKa+ log      هاسلبالخ – هندرسون معادلة   

Or   pH = pKa+ log 
 القاعدة القرينة 

 الحمض القرين 
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 .للحمض pKويمكن استخدام المعادلة في حساب الرقم الهيدروجيني إذا عرفت نسبة الحمض إلى القاعدة المقترنة و 

 :للمحلول المنظم يعتمد على عاملين هما من المعادلة السابقة نجد أن الرقم الهيدروجيني 

 pKقيمة  – 1

 النسبة بين تركيز الحمض والقاعدة المقترنة  – 2

 Buffer Solution Capacity(  كفاءته أو(    سعة المحلول المنظم .3.2

بين الحمض والقاعدة وتكون أكبر ما يمكن عندما تكون النسبة ، تعبر عن مدى مقاومة المحلول المنظم للتغير في الرقم الهيدروجيني

 .المقترنة مساوية للواحد

 sodium acetateكحمض ضعيف وقاعدته المقترنة هي خالت الصوديوم  acetic acid (CH3COO‐)الخليك حمض :من األمثلة

(CH3COONa+)  

 Preparation of Phosphate Bufferتحضير محلول منظم فوسفاتي   .1.1

 (pKa =7.2)و  pH=7.4و  0.25Mتحضير محلول منظم فوسفاتي تركيزه :المطلوب

 :معرفة مكونات المحلول المنظم وهي – 1

 (Acid)ويعتبر الشق الحمضي  NaH2PO4فوسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين 

 (Saltالقاعدة المقترنة أو الملح )ويعتبر الشق القاعدي  Na2HPO4فوسفات الصوديوم أحادية الهيدروجين 

 :حساب النسبة بين الحمض والملح باستخدام معادلة هندرسون كالتالي  – 2

pH = pKa +log
    

    
 

7.4 = 7.2 +log
    

    
 

7.4 – 7.2 =+log
    

    
 

0.2 = +log
    

    
 

       

       
 = 1.6 

 :حساب وزن كال المادتين كالتالي  – 2

=  NaH2PO4وزن 
 

   
x0.25x الوزن الجزيئي 

 جرام= .............                      

=  NaH2PO4وزن 
   

   
x0.25x الوزن الجزيئي 

 جرام= .............                      

 .من الماء المقطر في كأس زجاجي  ml 500يذاب وزن كال المادتين في حوالي  – 1

 .المطلوب وذلك بإضافة حمض أو قاعدة  pHلى الـ ، ثم يضبط ع pH meterللمحلول باستخدام جهاز  pHيقاس الـ  – 1

 .يرج جيدا و المقطر، بالماء ml 1000))تر ل واحد إلى الحجم نكمل ثم (1L)   سعة حجمي دورق في الكمية توضع – 6
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 properties of Buffer solution  دراسة خواص المحاليل     .1.1

 :الفكرة األساسية

للمحلول المنظم تغيرًا كبيرا أم يقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة حمض أو قاعدة  (pH)هل يتغير الرقم الهيدروجيني 

 ذلك بما يحدث عند إضافة الحمض أو القاعدة إلى الماء المقطر  مقارنةإليه 

 

 :المواد واألدوات المطلوبة

 ومحرك زجاجي( ml 50سعة كل منهما )كاسين  – 1

 pH meter جهاز القياس الهيدروجيني – 2

 (المحضر بالجزء العملي السابق)   pH=7.4محلول منظم فوسفاتي رقمه الهيدروجيني  – 2

 M 0.1مخفف تركيزه  HClحمض هيدروكلوريك  – 1

 M 0.1مخفف تركيزه  NaOHمحلول هيدروكسيد صوديوم  – 1

 

 : طريقة العمل

 HCl 0.1 Mباستخدام حمض الهيدروكلوريك  المنظمةدراسة خواص المحاليل : أوال

الذي تم تحضيره )من المحلول المنظم الفوسفاتي  ml 40( ب)من الماء المقطر وفي كأس آخر  ml 40( أ)ضع في كأس  -1

 (بالجزء العملي

 لمحتويات كل من الكاسين باستخدام الجهاز الخاص بذلك   (pH)يقاس الرقم الهيدروجيني  -2

كأسين كمية معينة من حمض الهيدروكلوريك المخفف ، وحرك كل من المحلولين جيدا بمحرك أضف لمحتويات كل من ال -2

 زجاجي نظيف 

 لمحتويات كل من الكأسين مرة أخرى  (pH)يقاس الرقم الهيدروجيني  -1

بإضافة كمية أخرى من حمض هيدروكلوريك المخفف مرة أخرى لمحتويات كل كاس ، وحرك  2أعد الخطوة رقم  -1

 .جيدا بمحرك زجاجي المحلولين 

 .لمحتويات كل كأس مرة أخرى  (pH)يقاس الرقم الهيدروجيني  -6

 

 :النتائج
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 :األسئلة

 :من خالل نتائج الجدول ، أكمل الجمل التالية 

بعد إضافة الحمض للماء  pH، بينما نقص ....... ..............بعد إضافة الحمض للمحلول المنظم بمقدار  pHنقص الـ  

 ......................المقطر بمقدار 

 بدرجة كبيرة ؟ pHأيهما تغير له الـ   

............................................................................................................................................................

.................................................  ....... 

 

 ؟ pHأيهما قاوم التغير في الـ  

.............................................................................................................................................................

................................................  ....... 

 

 NaOH 0.1 Mباستخدام قاعدة هيدروكسيد الصوديوم  المنظمةدراسة خواص المحاليل : ثانيًا

 أعد التجربة السابقة مع استبدال حمض الهيدروكلوريك بقاعدة هيدروكسيد الصوديوم :مالحظة 

  النتائج:  

 

 :من خالل نتائج الجدول ، أكمل الجمل التالية 

بعد إضافة  pH، بينما يزيد .................. ......................بعد إضافة القاعدة للمحلول المنظم بمقدار  pHيزيد  

 .........................................القاعدة الماء المقطر بمقدار 

 بدرجة كبيرة ؟ pHأيهما تغير له الـ   

.......................................................................................................................................................

......................................................  ....... 

 ؟ pHأيهما قاوم التغير في الـ   

.......................................................................................................................................................

......................................................  ....... 
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 األحماض األمينية3 .

Amino Acids 

 

كل حمض أميني . وهناك عشرون حمض أميني تم اكتشافها في الطبيعة. األمينية هي الوحدات األساسية لبناء البروتينات األحماض 

تختلف من حمض إلى )R ومجموعة طرفية ( COOH)ومجموعة كربوكسيل ( NH2)على مجموعة أمين على األقل  يحتوي

  .وذرة هيدروجين ( آخر

 

 

-R)ولذا أمكن تقسيم األحماض األمينية تبعًا لقطبية تلك السالسل الجانبية  المجموعة الطرفيةتختلف األحماض األمينية باختالف 

group ) في المحاليل المائية إلى: 

 .non polarمجموعة غير قطبية  -1

 .  uncharged polarمجموعة مستقطبة متعادلة الشحنة  -2

 .Basic polar (positively charged)مجموعة قطبية موجبة الشحنة  -2

 . Acidic polar (Negatively charged)مجموعة قطبية سالبة الشحنة  -1

 

 :الخواص الكيميائية و الفيزيائية لألحماض األمينية3.1.

  :النشاط الضوئي3.1.1.

على ذرة كربون ( باستثناء الجليسين)تتميز األحماض األمينية بقدرتها على عمل انحراف التجاه الضوء المستقطب الحتوائها جميعًا 

 .مرتبطة بأربع مجاميع  مختلفة أو أكثر( asymmetrical)غير متماثلة 

لذا فإن جميع األحماض األمينية ذات نشاط ضوئي فتحرف الضوء المستقطب الموجه إليها  إما إلى اليمين أو إلى اليسار وتتميز 

والمقصود بذلك هو ترتيب المجموعات حول ذرة الكربون الغير   L ا من النوعجميع األحماض األمينية المكونة للبروتين بأنه

 .متناسقة وليس اتجاه اإلنحراف، فالنوع  يعني أنه عندما تكون مجموعة الكربوكسيل ألعلى فإن مجموعة األمين توجد ناحية اليسار
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 :ونقطة التعادل الكهربيالخاصية األمفوتيرية3.1.2.

شحنة موجبة وأخرى )جميع األحماض األمينية تتميز بالخاصية األمفوتيرية أي أنها عندما تذوب في الماء فإنها تحمل شحنتين 

( مكتسب للبروتونات)وكقلوي ( معطي للبروتونات)وتعمل كحمض  Zwitter ionمكونة ما يسمى باأليون مزدوج الشحنة ( سالبة

COO-)ربوكسيل الشحنة السالبة في نفس الوقت، حيث تكتسب مجموعة الك
- 

لسهولة فقدها البروتون بينما تكتسب مجموعة (  

NH3-)األمين الشحنة الموجبة
+
إن وجود هذه الحالة من التأين . لسهولة ارتباطها بالبروتون المنفصل عن مجموعة الكربوكسيل  (

COO)موعة المزدوج يجعل الحمض األميني قادرًا على أن يسلك سلوك األحماض لوجود مج
-

وكالقواعد لوجود مجموعة ( 

(NH3
+

.)  

 

 .يحمل الحمض األميني الشحنة الموجبة في الوسط الحمضي و يحمل الشحنة السالبة في الوسط القاعدي

 

 

 

 

للوسط الذي يوجد فيه الحمض األميني يؤدي إلى تغير محصلة الشحنات عليه و بالتالي   pHوعلية فإن تغيير األس الهيدروجيني 

 .على حركته في المجال الكهربي

 

 :نقطة التعادل الكهربي 

الذي تتساوى فيه عدد الشحنات الموجبة والسالبة على الحمض األميني، بمعنى أن تكون  pH هي درجة  األس الهيدروجيني 

وي الصفر، وعندها ال يتحرك الحمض األميني ألي من القطبي السالب أو الموجب إذا وضع في مجال كهربي محصلة الشحنات تسا

 .وبناًء عليه فإنه يترسب بسهوله عند هذه الدرجة

 

 :درجة اإلنصهار3.1.3.

فيحتاج إلى تعريضها لدرجات وجود الروابط األيونية القوية بين جزيئات الحمض األميني لتكوين البلورات يجعلها صعبة اإلنصهار 

 .فما فوق( م°200) حرارة عالية تصل إلى 
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 (Qualitative tests of amino acids) االختبارات العامة و الوصفية لألحماض األمينية3.2

 

 (:solubility of amino acid) اختبار الذوبانية3.2.1.

المحاليل القطبية و الغير قطبية و األحماض و القواعد اختبار ذوبان األحماض األمينية في يهدف هذا اإلختبار إلى 

 .لإلستدالل على السلوك القطبي و الخاصية األمفوتيرية

 

 :لالختبارالنظرية العلمية 

NH3تذوب األحماض األمينية في الماء الرتباط جزيئاتها المستقطبة بجزيئات الماء القطبية، ووجود المجموعات 
+

القاعدية و  

COO
-

 .الحمضية تسهل ذوبان األحماض األمينية في القواعد و األحماض 

 

 :الموادواألدوات 

 اليسيين, جلوتامين , جليسين :األحماض األمينية

 حمض الهيدروكلوريك, هيدروكسيد الصوديوم , الكلوروفورم , الماء :المذيبات

 أنابيب إختبار

 

 :العمل طريقة 

 .المذيبات المذكورة مل من كل من  1أنابيب  1ضع في  1

 (.مع تغيير محتوى األنابيب عند تغيير الحمض تحت االختبار في كل مرة)جم من األحماض تحت االختبار  0,1 أضف 2

 دون المالحظات في الجدول 2

 

 األحماض

 األنبوب

 اإلستنتاج النتيجة

 اليسيين جلوتامين جليسين

     ماء -1

     كلوروفورم -2

     هيدروكسيدالصوديوم -2

     حمض الهيدروكاوريك -1

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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 :األسئلة

 اي األحماض يذوب في المذيبات المذكورة؟ ولماذا؟ ،مستعين بتركيب كل حمض 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.... 

 

 على ماذا تدل هذه التجربة؟ ،من دراسة االستنتاج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   12 

 

 

 (:Ninhydrin test) اختبارات الننهيدرين3.2.2.

 .تعطي لون بنفسجي مع الننهيدرين  αأن األحماض األمينية  منالتأكد  يهدف هذا اإلختبار إلى

 

 :لالختبارالنظرية العلمية 

عند درجات ( αمرتبطة بذرة الكربون  NH2–حيث مجموعة األمين ) αيتفاعل الننهيدرين مع جميع األحماض األمينية من النوع 

ثم يتفاعل الهيدرين دانتين والنشادر مع جزئ من . حرارة عالية لتكوين الهيدرين دانتين و النشادر و يتصاعد ثاني أكسيد الكربون

هذا االختبار إيجابي مع . ون أصفريستثنى الحمض األميني البرولين حيث يعطي ل. الننهيدرين معطيًا متراكب بنفسجي اللون

  .النشادر و األمينات و البيبتيدات و كذلك البروتينات

 

 

 

 :و األدوات المواد

مل  100جم من الحمض األميني في 100تحضر بإضافة , (amino acid solution)محاليل أحماض أمينية مجهولة  -

 .من الماء المقطر

 .مل من اإليثانول100مجم في  200يحضر بإذابة , (Ninhydrin solution)محلول الننهيدرين  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 : طريقة العمل

 .مل من محلول الحمض األميني المجهول 1في كل أنبوب  أضف .4
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 .مل على كل أنبوبة من محلول الننهيدرين 1 أضف .4

 .رج جيدًا ثم نضعها في حمام مائي حتى الغليان .4

 .دون المالحظات .1

 

 : النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   

   

   

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 :األسئلة.

  التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا االختبار؟ ما هي األحماض األمينية

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

 ؟ السبب وماهو ؟ ر االختبا ذا ه مع لبنفسجي ا مناالصفر بدآل  ناللو يعطي الذي األميني الحمض هو ما

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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 : األمينية المحتوية على الكبريت الكشف عن األحماض3.2.3.

 .الميثونين , السيستين : حماض األمينية المحتوية على مجموعة الكبريت مثلهذا اإلختبار مميز لأل

 .تحديد األحماض األمينية التي تحتوي مجموعات كبريت في سالسلها الطرفية: الهدف من االختبار

 

 : النظرية العلمية لالختبار

يحول الكبريت العضوي الى كبريت غير ( قاعدة)مينية التي تحتوي على كبريت مع هيدروكسيد الصوديوم تسخين األحماض األ

  عضوي و الذي يتفاعل مع أسيتات الرصاص معطيًا راسب أسود من كبريتيد الرصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :و األدوات المواد

 .مل من الماء المقطر 100في جم من الحمض األميني 100محاليل أحماض أمينية مجهولة، تحضر بإذابة  -

 (.NaOH%10)هيدروكسيد الصوديوم  -

 (.lead acetate%5)أسيتات الرصاص  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 : طريقة العمل

 .مل من محلول الحمض األميني المجهول 1ضع في كل أنبوب  .4

 .مل من هيدروكسيد الصوديوم 1 أضف .4

 .ثم رج جيدًا, مل من أسيتات الرصاص 0,1 أضف .4
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 :النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   السستين

   المثيونين

 

 

 :مناقشة النتائج

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 :األسئلة

 ما هي األحماض األمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا االختبار؟ و أكتب الصيغة البنائية لهذه األحماض ؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 األسود الذي يتكون من هذا االختبار؟ما التركيب الكيميائي للراسب 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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  (:Million test) إختبار ميلون3.2.4.

 .إختبار خاص بالكشف عن مجموعة الهيدروكسي فينيل: الهدف من االختبار

 

  : النظرية العلمية لالختبار

وهو عبارة عن أيونات الزئبق مذابة في ) تتفاعل مجموعة الهيدروكسي فينيل في الحمض األميني التيروسين مع كاشف ميلون 

 .هذا الكشف إيجابي أيضًا مع مركبات الفينول. فيتكون راسب بني محمّر من أمالح الزئبق ( أحماض النترات

 

 

 :و األدوات المواد

 .مل من الماء المقطر100جم من الحمض األميني في 100تحضر بإذابة : محاليل أحماض أمينية مجهولة -

في ( mercuric nitrate Hg(NO3)2)جم من نترات الزئبق 100يحضر بإذبة ( Million reagent)كاشف ميلون  -

ثم يسخن في غرفة الغازات، ثم يخفف بإضافة ضعف حجمه ماء , (nitric acid HNO3)مل من حمض النتريك 110

 .مقطر

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 : طريقة العمل

 .مل من محلول الحمض األميني المجهول1ضع في كل أنبوب  -1

 مل من كاشف ميلون على كل أنبوبة1 أضف -2

 (.مع الحذر)جيدًا ثم ضعها في حمام مائي يغلي لمدة دقيقتين  رج -2

 دون المالحظات -1

 

  :النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة
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 :مناقشة النتائج

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 :األسئلة

 ما هي األحماض األمينية التي تعطي نتائج إيجابية مع هذا االختبار؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 جة على األحماض األمينية؟ ولماذا؟ما هي المجموعة الوظيفية المسئولة عن إعطاء النتيجة اإليجابية؟ وهل تقتصر هذه النتي.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 (:Xanthoprotic test) إختبار الزانثوبروتييك3.2.5.

 .البنزين و التي تميز األحماض األمينية األروماتيةلكشف عن حلقة يستخدم هذا اإلختبار ل

 

  : النظرية العلمية لالختبار

مع حمض النيتريك المركز عند درجات حرارة عالية ( التيروسين -الفينيل آالنين  -التربتوفان)تتفاعل األحماض األمينية األروماتية 

 (.محلول قلوي)البرتقالي بإضافة هيدروكسيد الصوديوم لتعطي مركبات النيترو الصفراء التى تعطي اللون ( بالتسخين)

 

 

 

 :و األدوات المواد

 .مل من الماء المقطر100جم من الحمض األميني في  100محاليل أحماض أمينية مجهولة، تحضر بإذابة   -

 .حمض النيتريك المركز -

 (.NaOH%10)هيدروكسيد الصوديوم  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 : طريقة العمل

 .مل من محلول الحمض األميني المجهول 1في كل أنبوبة  ضع -1

 .مل من حمض النتريك المركز 1 أضف -2

 .جيدًا بحذر ثم أضف قطرات من هيدروكسيد الصوديوم رج -2

 دون المالحظات -1
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 :النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   التربتوفان

   الفينيل آالنين 

   التيروسين

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 :األسئلة

 التي تعطي نتائج إيجابية مع هذا االختبار؟ ما هي األحماض األمينية

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 ما هي المجموعة الوظيفية المسئولة عن إعطاء النتيجة اإليجابية؟ وهل تقتصر هذه النتيجة على األحماض األمينية؟ ولماذا؟

................................................................................................................................................................ 
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  ( :Sakaguchi test) إختبار سكاجوتشي3.2.6.

 .األحماض األمينية  ختبار للكشف عن مجموعة الجوانيدين فييستخدم هذا اإل

  .التعرف على حمض األرجينين و تمييزه عن باقي األحماض األمينية: الهدف من االختبار

 

 : النظرية العلمية لالختبار

 نافثول في  αتتفاعل مجموعة الجوانيدين الموجودة في حمض األرجنين مع 

 وجود الهيبوبروميت كعامل مؤكسد فيعطي متراكب أحمر اللون يدل على

 .وجود هذه المجموعة 

 

 :و األدوات المواد

 .مل من الماء المقطر100جم من الحمض األميني في 100محاليل أحماض أمينية مجهولة و الذي يحضر بإذابة  -

 (.NaOH%10)هيدروكسيد الصوديوم  -

- α-  نافثول(α- naphthol ) اإليثانول % 10في.  

 (.sodium hypobromate%5)محلول هيبوبروميت الصوديوم  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 : طريقة العمل

 .مل من محلول الحمض األميني المجهول 1في كل أنبوبة  ضع -1

 .مل من هيدروكسيد الصوديونم ثم رج جيدًا2 أضف -2

 .نافثول ثم رج جيدًا -αمل من 2 أضف -2

 .مل من هيبوبروميت الصوديوم 0.1 أضف -1

 دون المالحظات -1
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 النتائج: 

 اإلستنتاج النتيجة األنبوبة

   

   

   

 

 :األسئلة

 أكتب الصيغة البنائية لألحماض األمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا االختبار؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 فسر أهمية إضافة محلول هيبوبروميت الصوديوم ؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 :دون نتائج التجارب السابقة على كل من األحماض األمينية في الجدول

 

 نتيجة االختبار

 

 الحمض األميني

 الزانثوبروتيك ساكاجوشي الكبريت  ميلون الننهيدرين

 جاليسين

Glycine 

     

 سيرين

Serine 

     

 برولين

Proline 

     

 تربتوفان

Tryptophan 

     

 تيروسين

Tyrosine 

     

 فينيل آالنين

Phenylalanine 

     

 أرجينين

Arginine 

     

 سيستين

Cysteine 

     

 

  



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   22 

 

 Proteinالبروتينات  .4

 

البروتينات مركبات عضوية ذات أوزان جزيئية كبيرة و هي عبارة عن سالسل من األحماض األمينية المرتبطة ببعضها البعض 

 .ببتيدية بروابط

تلعب البروتينات دورًا هامًا في جسم الكائن الحي حيث تدخل في تركيب العديد من المواد البيولوجية المتخصصة مثل األجسام 

المضادة و اإلنزيمات و بعض الهرمونات، كما تساعد في نقل السياالت العصبية والتحكم في التعبير الجيني و هي المكون األساسي 

 .لألنسجة الحية

يتكون البروتين من سلسلة من األحماض األمينية المرتبطة مع بعضها بروابط بيبتيدية و فيها ترتبط مجموعة الكربوكسيل في 

    .حمض أميني مع مجموعة األمين في حمض أميني آخر مع إزالة جزئ ماء

 

 

 

 :تختلف البروتينات عن بعضها البعض في بنائها الكيميائي تبعًا لعدة عوامل

  ونوع األحماض األمينية المكونة لسالسلها البيبتيدية عدد. 

 ترتيب وتتابع األحماض األمينية. 

 إرتباط البروتين مع جزيئات أخرى غير بروتينية. 

 

 : األشكال البنائية للبروتين .4.4

 .تراكيب بنائيةتأخذ السالسل الببتيدية المكونة للبروتين أشكااًل فراغية ناتجة عن إلتفاف تلك السالسل معطيًة أربعة 

يعبر عن تسلسل وتتابع األحماض األمينية المرتبطة مع بعضها البعض :Primary structureالتركيب البنائي األولي .1

 .بروابط ببتيدية

 Rينتج عن تكوين روابط هيدروجينية بين المجموعات الطرفية  :Secondary structureالتركيب البنائي الثانوي .2

group إما شكل الصفيحة  ةلألحماض األمينية مع بعضها البعض مما يتسبب في إلتفاف والتواء السلسلة الببتيدية مكون

 . alpha helixاو الشكل الحلزوني B-sheetالمطوية 
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 R groupينتج عن تكوين روابط هيدروجينية بين المجموعات الطرفية  :Tertiary structureي ثالتركيب البنائي الثال .2

 .حماض األمينية البعيدة عن بعضها مكونة الشكل الثالثي األبعادلأل

 (subunits)وفيه ترتبط وحدات مختلفة أو متشابهة من السالسل الببتيدية . Quaternary structureالتركيب الرباعي  .1

وحدات مرتبطة  مثال جزئ الهيموجلوبين المتكون من أربعة. مع بعضها البعض لتكون الشكل الرباعي األبعاد للبروتين

 .معًا

 

 

 

وتشبه البروتينات في خصائصها الفيزيائية والكيميائية تلك . والبروتينات في هذا التركيب تصبح قادرة على أداء وظائف بيولوجية

حنة الخصائص التي تتميز بها األحماض األمينية المكونة لها، لذا فللبروتينات خاصية أمفوتيرية في تفاعلها مع األحماض فتحمل ش

تبتدأ . للوسط  pHموجبة بينما مع القواعد نجد أنها تكتسب شحنة سالبة، ولذا فإن حركتها في المجال الكهربي تعتمد على قيمة 

 .السلسلة الببتيدية المكونة للبروتينات بالطرف األميني الحر البروتينات وتنتهي بالطرف الكربوكسيلي

 

 : نقطة التعادل الكهربي للبروتين .4.4

نتيجة لتساوي الشحنات الموجبة . التي يكون عندها محصلة الشحنات على الجزئ تساوي صفر pHهي األس الهيدروجيني 

والسالبة على جزئ البروتين وعند هذه النقطة يصبح البروتين أقل كثافة وأقل ذوبانية فيسهل ترسيبه، وتختلف نقطة التعادل 

 .مينية المكونة لهتين إلى آخر حسب األحماض األوالكهربي من بر
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 (Qualitative tests of proteins) االختبارات الوصفية للبروتينات .4.4

 

 -(:solubility of proteins) ذوبان البروتينات .4.4.4

  البروتينات الليفية مثل الكيراتينات غير قابلة للذوبان بينما البروتينات الكروية تمثل القسم األعظم و قابلة للذوبان في

 .القطبية و األحماض و القلويات بدرجات مختلفةالمذيبات 

  تكون البروتينات مع الماء محاليل غروية نظرًا لكبر حجم جزيئات البروتين، بينما في الوسط الحمضي فغالبًا ما تكتسب

قابلة  الجزيئات الشحنة الموجبة فتتنافر، أما في الوسط القاعدي فتكتسب جزيئات البروتين الشحنة السالبة فتصبح أيضًا

 .للذوبان

 

  .إختبار السلوك األمفوتيري و الخاصية القطبية لجزيئات البروتين :الهدف من االختبار

 :و األدوات المواد

 :محاليل بروتينات -

و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريدالصوديوم , ( albumin%2)البيومين  (1)

(1%NaCl.) 

 (.gelatin%1)محلول جيالتين  (2)

 (.casein%1)محلول كازين  (2)

 (.NaOH %0.1)محلول هيدروكسيد الصوديوم  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 :طريقة العمل

في كل من الماء البارد و الماء الحار و محلول هيدروكسيد ( البيومين، جيالتين، كازين)ختبر ذوبان كل من البروتينات ا -1

 (.NaOH %0.1)الصوديوم 

 .البروتينات في جدول النتائج سجل قابلية ذوبان كل من  -2

 دون مالحظاتك وناقش ما الحظته -2

 

 :النتائج

قابلة الذوبان في  نوع البروتين البروتين

 الماء البارد

قابلة الذوبان في 

 الماء الحار

قابلة الذوبان 

 NaOH%1في

    بسيط البيومين

    مرتبط كازين

    مشتق جيالتين
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 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 :األسئلة

 

 ؟بما تفسر اختالف درجات الذوبان من بروتين آلخر

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.... 
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 (:Biuret test) إختبار البيوريت .4.4.4

بقية المواد كالكربوهيدرات التعرف على البروتينات وتمييزها عن يهدف هذا االختبار  .إختبار عام على البروتينات الذائبة و الصلبة

 .و الليبيدات

 

 : النظرية العلمية لالختبار

يتفاعل البروتين مع محلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فيعطي نتيجة إيجابية فقط عند وجود رابطتين ببتيديتين فأكثر في 

تيدية مكونًا متراكبًا بنفسجي اللون و قد تم في الرابطة البيب( NH , -CO-)فيتفاعل أيون النحاسيك مع مجموعتي . جزئ االبروتين

تسمية هذا المركب بإسم مركب بيوريت ألن البيوريت هو المركب الغير بروتيني الوحيد الذي يعطي نتيجة إيجابية مع هذا 

 . االختبار

 

 

 

 :المواد و األدوات

 :محاليل بروتينات -

 (.NaCl%1)بإذابته في محلول كلوريدالصوديوم ، و يحضر من بياض البيض الطازج (albumin%2)البيومين  -

 (.gelatin%1)محلول جيالتين  -

 (.casein%1)محلول كازين  -

 .مل ماء مقطر100جم من كبريتات النحاس في 2، يحضر بإذابة (CuSO4 %2)كبريتات النحاس  -

 (.NaOH %10)محلول هيدروكسيد الصوديوم  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 :طريقة العمل

 .مل من محلول البروتين1أنبوبة ضع في كل  -1

 .مل من هيدروكسيد الصوديوم و رج  جيدًا2أضف  -2

 .مل من كبريتات النحاس و رج  جيدًا 0.1أضف  -2
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 :النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   البيومين

   جيالتين

   كازين

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 :األسئلة

 ماهي البروتينات التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا االختبار؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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 (:precipitation of proteins by salts) أثر األمالح على ذوبانية البروتين .4.4.4

يتم ترسيب البروتينات بإستخدام المحاليل المركزة لألمالح و يتميز كل بروتين بتركيز معين للملح يترسب عنده فيتم فصله عن  

  salting outالبروتينات األخرى في المحلول و تسمى هذه العملية بـ 

وتينات بينما التراكيز العالية تسبب ترسيب بيان أن التراكيز القليلة من الملح قد تساعد على ذوبان البر: الهدف من االختبار

 .البروتين

 

 : النظرية العلمية لالختبار

التراكيز المنخفضة من الملح تساعد على إستقرار جزيئات البروتين و إذابته نتيجة للتجاذب بين أيونات الملح و المجموعات الفعالة 

تنافس جزيئات البروتين على اإلرتباط بجزيئات الماء فيقل إستقرار بينما في التراكيز العالية فإن أيونات الملح . في البروتين

وبالرغم من ترسيب البروتينات إال أنها تحافظ على خصائصها ونشاطها بعد إذابتها وبالتالي فإن . البروتين مما يؤدي الى ترسيبه

 .هذه الطريقة تستخدم لتنقية البروتينات من محاليلها

 

 :المواد و األدوات المطلوبة

 (.NaCl%1)و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريدالصوديوم , ( albumin%2)البيومين  -

 (.NaCl%1)محلول كلوريدالصوديوم  -

 .ماء مقطر -

 (.لتر/جم767)محلول مشبع من كبريتات األمونيوم  -

 (.صلب)ملح كبريتات أمونيوم  -

 

 :طريقة العمل

 .مل ماء200و أضف  اس كضع األلبيومين في  -1

 .يتم إضافة محلول مشبع أو الملح الصلب لكبريتات األمونيوم بكميات مختلفة -2

 .ويحدد وزن الراسب( rpm 300)يفصل الراسب بالطرد المركزي  -2

 .دون النتائج في الجدول -1

 

 : النتائج

مل 111+البيومين البروتين

 ماء

يفصل بالطرد 

 المركزي

إضافة محلول 

كبريتات أمونيوم 

 مشبع

إضافة كبريتات 

 الصوديوم

     ألبيومين

     جلوبيولين
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 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 :األسئلة

 ما درجة التشبع التي يترسب عندها الجلوبيولين؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 كيف تفسر أن البروتين ال يترسب عند تركيزات قليلة من الملح ويزداد ترسبه كلما زاد تركيز الملح؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 (precipitation of proteins by salts of heavy metals) ترسيب البروتينات بأمالح المعادن الثقيلة .4.4.4

 .طريقة لفصل البروتينات و تفتيتها دون النظر الى نشاطها الحيوي تستخدم هذه ال

 

 : الهدف من االختبار

، إيضاح خطورة التسمم بالرصاص، والتعرف على تأثير أمالح الفضة و الزئبق على طبيعة تركيب البروتينات و نشاطها الحيوي

 .كعالج في حاالت التسمم بالزئبق و الرصاص( األلبيومين)إيضاح إمكانية إستخدام البروتينات و

 

 :المواد و األدوات المطلوبة

 :محاليل بروتينات -

 (.NaCl%1)و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريدالصوديوم ( albumin%2)البيومين  -

 (.gelatin%1)محلول جيالتين  -

 (.casein%1)محلول كازين  -

 .مل ماء المقطر 100جم من نترات الفضة في 2، تحضر بإذابة (Silver nitrate AgNO3 %2)نترات الفضة  -

 (.mercury chloride HgCl2%5)كلوريد الزئبق  -

 .أنابيب إختبار نظيفة -

 

 : طريقة العمل 

 .مل من محلول البروتين1ضع في كل أنبوب  -1

 .مل من نترات الفضة 0.1أضف  -2

 .الخطوات السابقة مع إستبدال نترات الفضة بكلوريد الزئبق و نقارن النتيجة كرر -2

 

 :النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   البيومين

   جيالتين

   كازين

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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 (:precipitation of proteins by strong acids)الترسيب باألحماض القوية  .4.4.5

 : الهدف من التجربة

 .الكشف عن البروتين في البول بواسطة حمض النيتريك المركز -

 .فصل البروتين في محلول ما -

 .إليقاف النشاط اإلنزيمي -

 

 : النظرية العلمية لالختبار

و تعمل على ( NO3)البروتين إلى أيونات الحمض تواجد البروتينات في وسط حمضي يكسبها شحنة موجبة فتجذب جزيئات 

 .ترسيبها

 

 :المواد و األدوات المستخدمة

 .حمض نيتريك مركز -

 (.NaCl%1)و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريدالصوديوم (  albumin%2)البيومين  -

 (.NaCl%1)محلول كلوريد الصوديوم  -

 (.TCA)ثالثي كلوريد حمض الخليك  -

 

 :طريقة العمل

 مل من حمض النيتريك المركز في أنبوب اختبار مع المحافظة على وضع األنبوبة بشكل مائل 2ضع في األنبوبة األولى -

 . أضف محلول األلبيومين قطرة قطرة على جدار األنبوبة والحظ تكون الراسب -

 .أضف زيادة من الحمض والحظ التغيرات في الراسب -

 مل من محلول البيومين مع المحافظة على وضع األنبوبة بشكل مائل،  2أضف  في األنبوبة الثانية -

 . أضف ثالثي كلوريد حمض الخليك قطرة قطرة على جدار األنبوبة والحظ تكون الراسب -

 .أضف زيادة من الحمض و الحظ تغيرات الراسب -

 

 :النتائج

 اإلستنتاج النتيجة 

   مع حمض النيتريك

   مع ثالثي كلوريد حمض الخليك
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 :دون نتائج التجارب السابقة على كل من البروتينات في الجدول -

 البروتين

 االختبار

 كازين جيالتين البيومين

    الذوبانية

    البيوريت

    نترات الفضة

    كلوريد الزئبق

    حمض الخليك

    TCAحمض 
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 Quantitative Proteins Estimationالتقدير الكمي للبروتينات .4.4

تقدير البروتينات كميًا يساعد على معرفة التراكيز القياسية لبروتينات معينة كما أن له دالالت تشخيصية عند إرتفاع أو انخفاض 

 .وله أهمية في معرفة المحتوى البروتيني للعينات الغذائية, تركيز البروتينات عن المستوى الطبيعي

ياف الضوء من أكثر الطرق الكيموحيوية المستخدمة في تقدير كميات الجزيئات في تعتبر مقدرة الجزيئات على امتصاص أط

محاليلها، ومن هذه الجزيئات المهمة على مستوى الخلية الحية هي البروتينات التي لها القدرة على اإلمتصاص الضوئي لوجود 

 (.نتيروسي -فينيل أالنين  –تربتوفان )بعض األحماض األمينية الحلقية العطرية 

يمكن من خاللها تقدير ( spectrophotometer)هناك أجهزة خاصة لقياس امتصاص الطيف الضوئي تسمى اسبكتروفوتوميتر 

 .البروتينات عند طول موجي معين

 

 (Lowry method) طريقة الوري .4.4.4

اسيتها العالية فهي تستخدم تقدير البروتينات بطريقة الوري هي من الطرق الشائعة و ذلك لسهولتها و سرعة إجرائها و كذلك لحس

 .في تقدير البروتينات المخففة عندما يكون تركيزها منخفض

 .ناتيعن البروتو تعتبر طريقة الوري تطوير و مشتقة من طريقة بيوريت للكشف 

 

 : النظرية العلمية لالختبار

عند معاملة البروتين بمحلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فإن أيون النحاسيك يكون معقد مع الرابطة الببتيدية في البروتين 

ليعطي لون ( الذي يتكون من أمالح معقدة من تنجستنات فوسفومليبيدات)ويسمى معقد بيوريت، وهذا المعقد يختزل محلول فولن 

 .750nmئي له عند طول موجي أزرق يمكن قياس اإلمتصاص الضو

لبروتينات معلومة التراكيز وذلك إلستخدامه في تقدير البروتينات مجهولة ( standard curve)إعداد منحنى قياسييجب 

 . يمكن من المنحنى القياسي  حساب تركيز البروتينات المجهولة بمعرفة مقدار اإلمتصاص الضوئي لها.التراكيز

 

 :بةالمواد و األدوات المطلو

 ( .ug/ml 250 ,200 ,150 ,100 ,50)محاليل البيومين سيرم الدم معلومة التراكيز، تحضر بتراكيز  -

 (.تحضر في نطاق التراكيز المعلومة)محلول بروتين مجهول التركيز  -

 (.M NaOH 0.1)وهيدروكسيد الصوديوم , (Na2Co3%2)يحتوي على كربونات الصوديوم ( a)محلول  -

 sodium %1)و طرطرات الصوديوم و البوتاسيوم ( CuSO4%0.5)كبريتات النحاسيك  يحتوي على( b)محلول  -

potassium tartarate.) 

بين  الخلطويجب أم يتم ( b)مل من محلول 1من ( a)مل من محلول 10 خلطمحلول كبريتات النحاس القاعدية، وينتج عن  -

 .المحلولين قبل إجراء التجربة مباشرة

 .قبل اإلستعمال 1:1المحلول التجاري بالماء المقطر بنسبة محلول فولن، يجب تخفيف  -

 . nm 750جهاز سبكتروفوتوميتر و يضبط على طول موجي  -

 ماصات أتوماتيكية  -

 .أنابيب 8أنابيب إختبار نظيفة عدد  -
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 :أتبع الجدول التالي ضع مجموعة من أنابيب اإلختبار و: طريقة العمل

 المحلول
 رقم األنبوبة

1 2 2 1 1 6 7 8 

        مل 1 ماء مقطر

 البروتين القياسي

50 ug/ml 
       مل 1 

 البروتين القياسي

100 ug/ml 
      مل 1  

 البروتين القياسي

150 ug/ml 
     مل 1   

 البروتين القياسي

200 ug/ml 
    مل 1    

 البروتين القياسي

250 ug/ml 
   مل 1     

البروتين 

 Aالمجهول 
  مل 1      

البروتين 

 Bالمجهول 
 مل 1       

محلول كبريتات 

 النحاس القاعدية
 مل 1 مل 1 مل 1 مل 1 مل 1 مل 1 مل 1 مل 1

 دقائق 10رج األنابيب لمزج محتوياتها و ننتظر 

 مل 0.1 مل 0.1 مل 0.1 مل 0.1 مل 0.1 مل 0.1 مل 0.1 مل 0.1 كاشف فولن

 دقائق 10رج األنابيب لمزج محتوياتها و ننتظر 

 nm 750قياس اإلمتصاص الضوئي عند طول موجي 
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 : النتائج

 750nmاإلمتصاص الضوئي عند  ug/mlتركيز البروتين  األنبوبة

1 0  

2 10  

2 100  

1 110  

1 200  

6 210  

A  بروتين مجهولA  

B  بروتين مجهولB  

 

على المحور )و اإلمتصاص الضوئي ( على المحور األفقي)إرسم منحنى قياسي يوضح العالقة بين تركيز البروتين  -

 .وذلك على ورقة رسم بياني( الرأسي

 .إستنتج من الرسم البياني تركيز محلول البروتين المجهول وذلك بمعلومية اإلمتصاص الضوئي له -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط ثم نستخدم المعادلة الحسابية التالية لحساب إذا لم يرد عمل منحنى قياسي نكتفي بتحضير محلول بروتيني قياسي واحد : مالحظة

   :تركيز محلول بروتيني مجهول

 

 

 

 = تركيزمحلول البروتين المجهول

 

 مقدار اإلمتصاص الضوئي                 تركيز محلول

 البروتين القياسي      Xلمحلول البروتين المجهول التركيز 

 القياسيمقدار اإلمتصاص الضوئي لمحلول البروتين 
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 :األسئلة

 ما نوع العالقة بين تركيز البروتين و اإلمتصاص الضوئي له ؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 قارن بين قيمة تركيز البروتين المجهول المستنتجة بواسطة المنحنى القياسي أو المعادلة الحسابية؟ و أيهما أدق في النتيجة؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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Enzymes . اإلنزيمات. 5 

بسيطة والعكس ، أي تفكيك تلك  الوظيفة األساسية التي تقوم بها الخاليا الحية في الكائن الحي هي إنشاء مركبات معقدة من مواد

المركبات المعقدة إلى مواد أبسط ، إن هذه القدرة التي تتمتع بها الخاليا على تكوين مواد عضوية معقدة من مواد أخرى أبسط تركيبًا 

عن  سرعتها واتجاههافي حكم تتآلليات هذه التفاعالت تخضع تحتاج لعدد كبير من التفاعالت الكيميائية المختلفة، و( أو العكس ) 

جزيئات متخصصة تسمى اإلنزيمات، التي يعتمد عملها على تسريع التفاعالت الكيميائية داخل الخلية وتنظيمها بدقة بحسب  طريق

 .حاجة الخاليا 

ة فاإلنزيمات عوامل مساعدة عضوية حيوية تصنع داخل الخلية ، تقوم بعملها من خالل تحفيز التفاعالت داخل الخلية بطريق

محدد أو أكثر من خالل العمل على مادة معينة أو مجموعة مواد متشابهة كيميائيًا  تخصصية، أي أن كل إنزيم يقوم بتنشيط تفاعل

دون غيرها، فالتخصص ؛ رغم إختالف درجة تفاوته من إنزيم آلخر؛ يحمي مادة الخلية نفسها ومكوناتها من الهدم، مع مالحظة أن 

 .وم بها اإلنزيم تعني أن اإلنزيم ال يتفاعل بنفسه وال يتأثر بناتج التفاعلعملية التنشيط التي يقــ

 :تتركب اإلنزيمات في تكوينها من بروتينات بغض النظر عن اسمها ويمكن تقسيمها من حيث التركيب إلى نوعين 

 .ة وهي كأي بروتينات بسيطة عبارة عن سلسلة من األحماض األمينية المتتالي: اإلنزيمات البسيطة -1

علمًا بأن المجموعات غير . وهي التي تتكون من شقين ، أحدهما بروتيني واآلخر غير بروتيني : اإلنزيمات المرتبطة -2

أو  Co-Enzyme" المرافق اإلنزيمي " البروتينية هي جزء من المركز الفّعال في اإلنزيم، وتسمى في هذه الحالة باسم 

 .غير البروتينية ضرورية لنشاط هذه اإلنزيمات  ، وهذه األجزاء Co-Factorبالعامل المعاون 

 

 :العوامل المؤثرة في نشاط اإلنزيمات 5.1.

 .تركيز اإلنزيم -1

 .تركيز المادة الداخلة في التفاعل التي يعمل عليها ذلك اإلنزيم -2

 .درجة الحرارة التي يحدث فيها التفاعل -2

 ( . pHقيمة ) لوسط األس الهيدروجيني لدرجة  -1

 .تعيق عمل اإلنزيم أو تقلل نشاطه الحيوي(  inhibitors) وجود مواد مثبطة  -1

 : مبدأ دراسة نشاط اإلنزيمات بطريقة عملية5.2.

لنتذكر ماسبق قوله من أن اإلنزيم ال يدخل في التفاعل، ولهذا فإن دراسة نشاطه عمليًا تتم من خالل قياس وتتبع المواد المتفاعلة 

فمن الواضح أن إختفاء المواد المتفاعلة أو نقصها، . ها، وكذلك باختبار ظهور نواتج التفاعل أو زيادتهاومدى نقصها أو اختفائ

 .وظهور نواتج التفاعل أو تزايدها يدل على أن اإلنزيم نشط  في تحفيزه للتفاعل في الظروف المناسبة للتفاعل 
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 :Qualitative tests of Enzyme activity االختبارات الوصفية للكشف عن نشاط بعض اإلنزيمات 5.3.

 :لإلنزيمات الكيميائية الطبيعة عن الكشف 1.1.1.

 : لالختبار العلمية النظرية

 على المذكورة التجربة نجري أن هنا والمبدأ ، البيوريت اختبار أجري فقد ، لها العام الكاشف معرفة البروتينات دراسة في سبق

 . الكيميائية طبيعته في بروتين عن عبارة اإلنزيم أن من تحققنا قد نكون إيجابية نتيجة ظهرت فإن ، إنزيمات محاليل

 : واألدوات المواد

 . السكريز إنزيم محلول و األميليز إنزيم محلول •

 . NaOH% 10 الصوديوم هيدروكسيد محلول • . CuSO42%النحاس كبريتات محلول •

 . نظيفة اختبار أنابيب •

 : العمل طريقة

 . السكريز أنزيم من مل 1 أخرى أنبوبة وفي ، األميليز إنزيم من مل 1 أنبوبة في ضع  -1

  جيدًا ورّج ، الصوديوم هيدروكسيد من مل 2 منهما لكل أضف -2

 . جيدًا ورّج ، النحاس كبريتات من مل 0.1 أضف -2

 -النتائج

 االستنتاج المشاهدة ألنبوبةا

   األميليز إنزيم

   السكريز أنزيم 

 : ةاالسئل

 : التالية الفراغات أكمل

 ......................   . اختبار هو البروتينات على العام الكاشف  -

 اختبار مع........................  نتيجة أعطت ألنها ،......................  مواد عن عبارة اإلنزيمات أن السابقة النتائج من نستنتج  -

  . البيوريت

  ....................... البروتينات جميع ليس بينما ،......................  عن عبارة اإلنزيمات جميع  -
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   :α-Amylase إنزيم األميليز .5.3.2 

 :، من خالل تفاعل يأخذ عدة خطوات ( جلوكوز ) إلى سكريات أحادية النشا الغدد اللعابية في الفم، ليقوم بتحليل هتفرز

  

Starch                                                Glucose 

 :هدف االختبار

 . ألفا أميليز متابعة نشاط إنزيم-

  : النظرية العلمية لالختبار

 . االميليزمن اللعاب نزيمإفي هذه التجربة سوف يتم تحضير مستخلص خام من 

 .6.7واألس الهيدروجيني األمثل لنشاطه هو 

وسبق أن درسنا اختبار اليود لفحص وجود النشا ، ا هذ. واختفاءه ، وكذلك نختبر ظهور الجلوكوز من عدمهأنختبر بقاء النشا و 

 .واختبار بينديكت للسكر األحادي المختزل 

 

 : المواد واألدوات

  أنابيب اختبار نظيفة. 

  1محلول نشا% starch . 

  محلول إنزيم األميليز من اللعابSalivary Amylase  : 

 .يحضر بمضمضة الفم بالماء عدة مرات ووضعه في كأس صغير

  محلول اليودIodine Solution : 

 % .2مل من محلول يوديد البوتاسيوم  100من اليود في  جمم 21يذاب 

  كاشف بينيديكت. 

 محلول كبريتات النحاسCuSO
4
2% . 

  10محلول هيدروكسيد الصوديوم% NaOH 

 : طريقة العمل

 (أ، ب، ج )أنابيب اختبار  2حضر  -1

 : حضر كل أنبوبة كما يلي -2

 :  (أ) أنبوبة

 نزيمي نقطة من المستخلص اإل 11

 النشانقطة من محلول  11

α-Amylase 



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   22 

 

 : (ب)أنبوبة 

 نزيمي نقطة من المستخلص اإل 11

 نقطة من الماء المقطر  11

 : (ج)أنبوبة 

 لنشانقطة من محلول ا  11

 نقطة ماء مقطر  11

 درجة مئوية لمدة دقيقتين  27ضع في حمام مائي درجة حرارته  -2

 .ُيجرى اختبار اليود لمعرفة بقاء النشا أو اختفاءه  -1

 2ُيجرى اختبار بينيديكت لمعرفة ظهور الجلوكوز أم ال ، مع مالحظة أن كاشف بينيديكت يحتاج غليان بعد إضافته لمدة  -1

 .دقائق 

 -النتائج

 األنبوبة

 
   االختبار

 األنبوبة األولى
   (أ)اليود 

   (ب)بينيديكت 

 األنبوبة الثانية

 

   (أ)اليود 

   (ب)بينيديكت 

 االنبوبة الثالثة
   (أ)اليود 

   (ب)بينيديكت 

 

 : تحليل النتائج

  إلى الجلوكوز ، وهذا يدل في حالة األنبوبة التي لم يتغير فيها لون اليود وهو البني، فإننا نستنتج إختفاء النشا، أي أنه تكسر

 .على أن اإلنزيم فّعال وسليم، ودفع بالتفاعل في هذه الحالة حتى اختفى النشا

  فيعني ذلك ظهور سكريات مختزلة، ( أو راسب خفيف)إذا تغير لون كاشف البينيديكت إلى اللون البني أو األحمر الغامق

 .م فّعال وسليمأي أن النشا تحلل إلى جلوكوز، وهو مايدل على أن اإلنزي

إذا بقي لون كاشف بينيديكت أزرق كما هو، فمعناه أنه لم تنتج سكريات أحادية مختزلة، أي أن النشا بقي سليمًا لم يتأثر 

 .األنزيموجود لعدم 
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 في أي الحالتين وجدت أن اإلنزيم غير قادر على تحليل النشا ؟ ولماذا ؟: سؤال 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 : Sucrase (Invertase)إنزيم السكريز. 5.3.3

إلى  الجلوكوز والفركتوز   (سكر ثنائي) فرزها خاليا األمعاء الدقيقة ليقوم بتحليل السكروزتأحد إنزيمات العصارة المعوّية التي 

 (.سكريات أحادية)

 

Sucrose                                         Glucose + Fructose 

 : النظرية العلمية لالختبار

، يتحلل تحت (الجلوكوز والفركتوز ) السكروز سكر ثنائي غير مختزل، متكون من إرتباط جزيئين مختلفين من سكريات مختزلة 

 .بينيديكت  تكون سكريات مختزلة وذلك عن طريق تجربةتأثير إنزيم السكريز، ويمكن الكشف عن نشاط هذا اإلنزيم بالكشف عن 

 

 : المواد واألدوات

  10محلول السكروز% . 

  محلول إنزيم السكريز ، يحضر من الخميرة. 

  كاشف بينيديكت. 

 

 : طريقة العمل

 .مل من محلول إنزيم السكريز  1ضع في حامل أنبوبتين نظيفتين، وضع في كل منهما  -1

ا يجب أن تبقى األخرى ، بينم( األنبوبة األولى)دقائق على األقل  10ضع إحداهما في حمام مائي يغلي، واتركها تغلي مدة  -2

 (.األنبوبة الثانية )بدون غليان 

مل من محلول السكروز مع  2بعد أن ُتبرد األنبوبة األولى بفتح صنبور الماء عليها قلياًل، أضف إلى األنبوبتين كلتيهما  -2

 .الّرج 

Sucrase 
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 .درجة مئوية لمدة دقيقتين  27ضعهما في حمام مائي درجة حرارته  -1

، مع مالحظة أن كاشف (والفركتوز الجلوكوز)السكريات المختزلة  على األنبوبتين لمعرفة ظهورُيجرى اختبار بينيديكت  -1

 .دقائق ؛ كما سبق في درس السكريات  2بينيديكت يحتاج غليان بعد إضافته لمدة 

 -النتائج 

 األنبوبة

 حالة اإلنزيم
 االستنتاج المشاهدة

 األنبوبة األولى

إنزيم + سكروز )

تعرض السكريز الذي 

 (للغليان 

  

 األنبوبة الثانية

إنزيم + سكروز )

 (السكريز

  

 

 : تحليل النتائج

  فيعني ذلك ظهور سكريات مختزلة، ( أو راسب خفيف)إذا تغير لون كاشف بينيديكت إلى اللون البني أو األحمر الغامق

 .أي أن السكروز تحلل إلى جلوكوز وفركتوز، وهو مايدل على أن اإلنزيم فّعال

  إذا بقي لون كاشف بينيديكت أزرق كما هو، فمعناه أنه لم تنتج سكريات أحادية مختزلة ، أي أن السكروز بقي سليمًا لم

 .يتأثر لعدم فعالية اإلنزيم، ألن هذا األخير جرى تدميره بالغليان في بداية التجربة 
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  Polyphenol Oxidaseإنزيم بولي فينول أكسيديز . 5.3.4

 : الغرض من التجربة

 . متابعة نشاط اإلنزيم من مستخلص خام محضر من البطاطا-1

 . نزيمالكشف عن الطبيعة الكيميائية لإل-2

 . Substrateالتفاعل  نزيمية تجاه مادةدراسة الخصوصية اإل-2

 . نزيمدراسة أثر درجات الحرارة المختلفة على نشاط اإل-1

 

 : النظرية العلمية لالختبار

علىى  هذا اإلنزيم يحتوي . Polyphenol Oxidaseبولي فينول أكسيديز نزيمإفي هذه التجربة سوف يتم تحضير مستخلص خام من 

هذا اإلنزيم يعتبر عامل مساعد في عمليىة األكسىدة لثىاني وثالثىي هيدروكسىي      . 6.7النحاس، واألس الهيدروجيني األمثل لنشاطه هو 

 :  اعل اآلتيكما في التف quinonsالفينول إلى 

Polyphenol 

  H2O+       O21/2 + 

Oxidase 

 

 

 

تفاعل األكسدة واالختزال هذا يصاحبه تغير في اللون، كما أن هذا التفاعل نصادفه كثيرُا في الطبيعة حيىث هىو المسىؤول عىن اللىون      

 . البني الذي يظهر على البطاطا بعد تقشيرها

 

وذلك بواسطة التغير في اللون وسيعبر عنىه كمىا هىو موضىح      هنزيمي بطريقة بسيطة وكيفيتالتفاعل اإلسنتابع في هذه التجربة تطور 

 . هنا

 

 الرمز درجة كثافة اللون في أنبوبة االختبار

 (-) عديم اللون

 )+( لون باهت

 )++( لون واضح

 )+++( لون غامق
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 . نزيمي في أنبوبة االختبار التي تحت الفحصكثافة اللون الناتج يتناسب طرديُا مع النشاط اإل

 

 :  بولي فينول أكسيديزلل نزيمياختبار النشاط اإل. 5.3.4.1

 (أ، ب، ج )أنابيب اختبار  2حضر  -1

 : حضر كل أنبوبة كما يلي -2

 :  (أ) أنبوبة

 نزيمي نقطة من المستخلص اإل 11

 لتر /مول0.01نقطة من محلول الكاتيكول  11

 : (ب)أنبوبة 

 نزيمي نقطة من المستخلص اإل 11

 نقطة من الماء المقطر  11

 : (ج)أنبوبة 

 لتر /مول0.01نقطة من محلول الكاتيكول  11

 نقطة ماء مقطر  11

 م  º 27ضع األنابيب الثالثة في حمام مائي  -2

 . دقائق لتهويتها وذلك إلضافة األوكسجين للمحلول 1رج كل أنبوبة  -1

الرج وافحصها ثم سجل اللون الذي شىاهدته فىي كىل أنبوبىة تبعىُا للرمىوز المعطىاة         دقائق بعد 1لضوء كل لاألنابيب  عرض -1

 . دقيقة 21استمر في الفحص لمدة . سابقا

 

 :النتائج

 +،++،+++كثافة اللون  زمن التحضين بالدقائق

 ج ب أ

0    

1    

10    

11    

20    

21    
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 : بولي فينول أكسيديز   نزيمالطبيعة الكيميائية إلإختبار . 5.3.4.2

 (أ، ب، ج، د  )أنابيب  1حضر  -1

 : حضر كل أنبوبة كما يلي -2

 : (أ)أنبوبة 

 قطرة من المستخلص األنزيمي  11

 قطرة من الكاتيكول  11

على جنب كمقياس بحيث تقارن فيه نتىائج كىاُل مىن ب،     ةاألنبوب هضع هذ. دقائق 10م لمدة  º 27رج األنبوبة وضعها في حمام مائي 

 ج، د 

 : (ب)أنبوبة 

 نزيمي قطرات من المستخلص اإل 10أضيف 

 قطرات من التربسين  10أضيف 

 دقائق  10م لمدة º 27رج األنبوبة جيدُا ثم ضعها في حمام مائي 

 . افحص األنبوبة وقارنها بأنبوبة أ. دقائق 10دة قطرات من محلول الكاتيكول ثم أعدها إلى نفس الحمام المائي لم 10أضيف 

 . دون مشاهدتك

 : (ج)أنبوبة 

 قطرات من المستخلص األنزيمي  10أضيف 

 قطرات من ثالثي كلورو حمض الخليك  10أضيف 

 قطرات من محلول الكاتيكول  10دقائق بعد ذلك أضف  1رج األنبوبة جيدُا ثم انتظر 

 . دقائق وقارن األنبوبة بأنبوبة أ 10م لمدة º 27ضع األنبوبة في حمام مائي 

 : (د)أنبوبة 

 قطرة من المستخلص األنزيمي  11أضيف 

 phenyl thioureaأضيف بضعة بلورات من 

 دقائق  1رج األنبوبة جيدُا واستمر في الرج لمدة 

 قطرة من محلول الكاتيكول  11ثم أضف 

 دقائق  10م لمدة º 27ثم ضع األنبوبة في حمام مائي عند 

 . سجل مشاهدتك بالجدول الخاص بالنتائج. مع أنبوبة أهذه األنبوبة  قارن

 . نزيم يعمل على تحلل البروتينات وذلك بواسطة تحليله للروابط الببتيديةإنزيم التربسين هو إ
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ويعمل علىى  "  denaturationتغير طبيعة البروتينات"حيث يعمل على مسخ  ثالثي كلورو حمض الخليك يستخدم عادة في المعامل

 نزيماتترسيبها شاماُل في ذلك اإل

 . لها ميل كيميائي قوي تجاه عنصر النحاس فبإمكانه االرتباط به حتى ولو كان مرتبطا phenyl thioureaمادة  

 

 +،++،+++كثافة اللون  المادة المضافة األنبوبة

  مقياس أ

  تربسين ب

  ثالثي كلوروحمض الخليك ج

  Phenylthiourea د

 

 : بولي فينول أكسيديزالتفاعل إلنزيم خصوصية مادة إختبار . 5.3.4.3

 (أ ،ب ،ج )أنابيب  2حضر  -1

 نزيمي لكل أنبوبةمن المستخلص اإل اتقطر 10أضف  -2

 : أضيف مايلي -2

 : (أ) أنبوبة

 قطرة من محلول الكاتيكول  11أضف         

 : (ب)أنبوبة 

 قطرة من محلول الفينول  11أضيف        

 : (ج)أنبوبة 

 قطرة من هيدروكينون  11أضيف        

 م º 27رج األنابيب بخفه وضعها في حمام مائي  -1

 دقائق ثم سجل لون كل أنبوبة   10دقائق وبعد  1افحص األنابيب بعد  -1

 

 التركيب الكيميائي للثالث مركبات متقاربة  
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 : بولي فينول أكسيديز  نزيمإالنشاط على درجة الحرارة إختبار تأثير . 5.3.4.4

 (أ ، ب، ج)أنابيب  2حضر  -1

 دقائق عند درجات مختلفة  10نزيمي وضعها في حمام مائي لمدة قطرة من المستخلص اإل 11أضيف  -2

 

 " وعاء به ثلج"عند صفر درجة مئوية  (أ)أنبوبة 

 م º 27عند  (ب)أنبوبة 

 م  º 70عند  (ج)أنبوبة 

 قطرة من محلول الكاتيكول في كل أنبوبة  11أضيف  -2

 رج كل أنبوبة بخفه و بسرعه أعدها إلى الحمام المائي الخاص بها  -1

فىي الجىدول الخىاص     مالحظاتك على اللىون  دقيقة ثم افحص كل أنبوبة بدون إخراجها من حمامها المائي وسجل 11انتظر  -1

 .   بالنتائج

 

 :النتائج

 +،++،+++كثافة اللون  م ºدرجة الحرارة 

0  

27  

70  

 

 في أي الحالتين وجدت أن اإلنزيم غير نشط ؟ ولماذا ؟: سؤال 

 

 

 

 المادة األساس

 

 +،++،+++كثافة اللون 

 دقائق 10

  كاتيكول

  فينول

  هيدروكينون
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 (1) الكربوهيدرات6.

 :مقدمة. 1.4

الكربوهيدرات هي مركبات عضوية  الدهيدية أو كيتونية متعددة الهيدروكسيل أو التي تعطي عند تحللها مائيىا ألدهيىدات أو كيتونىات    

 . عديدة الهيدروكسيل

 روهي تتكون من عناص  n(CH2O)صيغتها الجزيئية هي 

  

 

   

 :وظيفة الكربوهيدرات6.2.

 .جليكوجين أو نشا على هيئة  مخزن للطاقة -1

 . مصدر للكربون في عملية تكوين المكونات الخلوية -2

 خالل أكسدة الجلكوز من للطاقة مصدر -2

 .لها وظائف بيولوجية أخرى مهمة داخل الخلية -1

 

 : الكربوهيدرات صنيفت6.3.

، يرمىىز لهىىا بالصىىيغة ةو العديىىد ةهىىي أبسىىط أنىىواع الكربوهيىىدرات وهىىي الوحىىدات البنائيىىه للسىىكريات الثنائيىى : سكككريات أحاديككة (1)

  . سكريات الكيتونية مثل الفركتوز –تصنف إلى قسمين منها سكريات الدهيدية مثل الجلوكوز وCn(H2O)nالجزيئية 
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 .لالكتوزان من السكريات األحادية  وأهمها السكروز والمالتوز وئبهي ناتجه عن اتحاد جزي :سكريات ثنائية (2)

 

 

 

 وحدات من السكريات االحادية ( 10-2)تشمل السكريات التي تنشأ من اتحاد  :( Oligosaccharids)  السكريات المتعددة (2)
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وهي ناتجة من اتحاد عدد كبيىر مىن الجزيئىات السىكريات االحاديىة يىربط بينهىا          ( Polysaccharids)  :  السكريات العديدة (1)

 .و الجليكوجين والسليلوز ( االميلوز و االميلوبكتين ) مثل النشا  يديةزروابط جاليكو
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 : االختبارات العامة للكربوهيدرات6.4.

 اختبارات وصفية للكربوهيدرات -1

 : الهدف من االختبارات

 . التعرف على الكربوهيدرات كمواد مختلفة عن اللبيدات والبروتين-1

 . التمييز بين السكريات المختزلة وغير المختزلة-2

 . التمييز بين السكريات االحادية والثنائية والعديدة-2

 . التمييز بين السكر االلدوزي والسكر الكيتوزي-1

 (. الهكسوزات)والسكريات األحادية السداسية ( البنتوزات)التمييز بين السكريات االحادية الخماسية -1

 

 

 اختبار الذوبانية6.4.1.

مثىل الهيدروكسىيل التىي تسىتطيع تكىوين       ةنظىرا إلحتوائهىا مجموعىات قطبيى     ةتذوب السكريات األحادية و الثنائية فىي المحاليىل المائيى   

مىع المىاء بينمىا السىكريات العديىدة فهىي إمىا ضىئيلة أو عديمىة الىذوبان وذلىك بسىبب كبىر وزنهىا الجزئىي و طىول                  ةروابط هيدروجيني

 .لها و درجة تفرعها ةلمكونالسالسل ا

 .   يمكننا من خالل التجربة التمييز بين السكريات األحادية والثنائية من جهة والسكريات العديدة من جهة أخرى

 

 لالختبارالنظرية العلمية 

حيحة الىىذوبان أو عديمىىة السىىكريات األحاديىىة والثنائيىىة قابلىىة للىىذوبان فىىي المىىاء أمىىا السىىكريات العديىىدة فنظىىرُا لكبىىر جزيئاتهىىا فإنهىىا شىى 

 . الذوبان في الماء وإذا ذابت فإنها تكون محاليل غروية وتظهر معكرة نوعُا ما

 

 :األدوات و المواد

 (الرايبوز-فركتوز -جلوكوز) ةمحاليل مواد سكرية أحادي 

  (المالتوز  -الكتوز -سكروز) محاليل مواد سكرية الثنائية 

  (النشا) محاليل مواد سكرية متعدده 

  ةماص -ماسك -أنابيب. 

  حمام مائي 

 

 : طريقة العمل

 . اختبر ذوبانية كل مادة على حدة وذلك برج كمية قليلة من المادة مع الماء البارد أواُل ثم مع الماء الساخن

 .دون مالحظاتك في الجدول التالي وقارن بين درجة ذوبانية المواد في الماء البراد والساخن
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 :النتائج

 

 إذابة في ماء ساخن إذابة في ماء بارد ةاألنبوب 

ت 
ريا

سىىىىىىىىىىىىىىك

حادية
أ

 

   جلوكوز

   فركتوز

   رايبوز

ت 
ريا

سىىىىىىىىىىىىىىك

ثنائية
 

   سكروز

   مالتوز

   الكتوز

سكريات 

 عديدة
   نشا

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 :األسئلة

 لماذا تكون السكريات العديدة محاليل غروية؟

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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 اختبار موليش6.4.2.

يعطىي هىذا االختبىار نتيجىة     (. اختبار عىام لجميىع الكربوهيىدرات   ) يعتبر اختبار مميز للكربوهيدرات لتمييزها عن اللبيدات والبروتين

 .إيجابية عبارة عن لون بنفسجي مع جميع الكربوهيدرات

 

 لالختبارالنظرية العلمية 

جزيئىات مىاء مىن ثىالث مجموعىات هيدروكسىيل مىن السىكر ويتكىون مركىب            2عند إضافة أحماض مركزة علي السكريات يتم نىزع  

 ةكمركىب ألفىا نىافثول الكحىولي فتنىتج مركبىات ملونى        ةالمركبىات العطريى  الدهيدي حلقي تتفاعل مجموعة األلدهيد فيىه مىع الكثيىر مىن     

 .ًادم للتعرف على وجود السكريات و تقديرها كميختست

نىافثول  -رال من السكر السداسي ويمكن لكل منهما أن يتفاعل مع الفىا ورفورال من السكر الخماسي وهيدروكسي ميثيل فورفوينتج الف

 . حيث يتكون مركب أحمر بنفسجي يظهر كحلقة بين سطحي االنفصال
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 :األدوات و المواد

 حمض الكبريتيك المركز 

 (حديث التحضير( )ايثانول)لتر مذابُا في الكحول /جم10)نافثول -الفا%  1محلول 

 محاليل بعض الكربوهيدرات . 

  ماصة 

 أنابيب اختبار 

 ماسك أنابيب 

 

 

 : طريقة العمل

 مل محلول السكر 2في أنبوبة االختبار ع ض .1

 نافثول-ألفا%   1نقاط من محلول  1اضف  .2

 .) مع عدم الرج (على جانب األنبوبة مل من حمض الكبريتيك المركز 2أضيف باحتراس وببطء    .2

للخلىيط الموجىود باإلنبوبىة و تتكىون حلقىة بنفسىجية اللىون عنىد الجىدار           ةيشغل حمض الكبريتيىك الطبقىة السىفلي   . بحيث تتكون طبقتان 

 .الفاصل بين الطبقة الحمضية و الطبقة السكرية تنتشر هذه الطبقة عند رج األنبوبة ليتلون الخيط كله باللون البنفسجي

 .برةتعتمد درجة اللون على التركيز المادة السكرية المخت

 

 : النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة 

ت 
ريا

سىىىىىىىىىىىىىىك

حادية
أ

 

   جلوكوز

   فركتوز

   رايبوز

ت 
ريا

سىىىىىىىىىىىىىىك

ثنائية
 

   سكروز

   مالتوز

   الكتوز

سكريات 

 عديدة
   نشا
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 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.. 

 

 :األسئلة

 كريات نتيجة ايجابية مع اختبار موليش؟لماذا تعطي جميع الس

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 ؟ تعليلك ماهو ! بتسخينها تقم لم أنك مع التجربة نهاية عند األنبوبة في سخونة الحظت هل

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 
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 اختزالية االختبارات6.4.3.

 

تقسىم السىكريات الىي سىكريات مختزلىة او غيىىر مختزلىة، فىاذا و جىدت مجموعىة كربونيىىل حىرة سىميت بالسىكريات المختزلىه امىىا اذا              

 .فقدت صفاتها اإلحتزالية( مثل السكروز)بمادة أخرى و أصبحت غير حرة  ةارتبطت تلك المجموع

 ختبار بندكت و اختباربارفويدأ: االختبارات وتتضمن 

 : اختبار بندكت6.4.3.1.

 (. السكروز)وغير المختزلة ( االرابينوز-الريبوز -الالكتوز -المالتوز -الفركتوز -الجلوكوز)التمييز بين السكريات المختزلة 

 

 : الختباراظرية العلمية ن

د يتكىىون محلىىول بنىىدكت مىىن كبريتىىات النحىىاس وقلىىوي ضىىعيف هىىو كربونىىات الصىىوديوم حيىىث يتكىىون راسىىب أزرق مىىن هيدروكسىىي  

. النحىاس الثنىائي  ات النحاس، لذلك يضىاف محلىول سىترات الصىوديوم التىي تىذيب الراسىب ويتكىون محلىول رائىق هىو متراكىب سىتر             

والسىكريات  .  ويختزل هذا المتراكب في وجود سكر مختزل إلى أكسيد النحاسوز األحمر حيث يظهر بشكل راسب أحمر أو برتقىالي 

وتوجىد هاتىان المجموعتىان فىي     (  C=Oيتىون أو الك CHOااللدهيىد   )حىرة  كربونيىل   المختزلة هي تلك التىي تحتىوي علىى مجموعىة    

الصيغ ذات السلسلة المفتوحة أما في الصيغ الحلقية فإن هذه المجموعات المختزلة تظهر بتحول التركيىب الحلقىي إلىى التركيىب ذات     

  .السلسلة المفتوحة أثناء التفاعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األدوات و المواد

  (جرام  1)سكرية مختلفة محاليل % 

  (سترات صوديوم + بيكربونات صوديوم+ كبريتات نحاس )محلول بندكت 

 حمام مائي مغلي. 

 أنابيب اختبار و ماسك. 

 ماصة. 
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 : طريقة العمل

 مل من كاشف بندكت انبوبة االختبار 2  يضع .1

 مل من محلول السكر ورِج المزيج  1أضف لكل انوبة  .2

 .دقيقتين نضعها في حمام مائي مغلي لمدة  .2

ال حىظ تكىون راسىب أحمىر أو برتقىالي أو أخضىر وذلىك        (. تجنب التبريد بماء الصىنبور )أترك األنبوبة لتبرد ببطء .  .1

 .في غياب السكريات المختزلة يتكون لون  أسود من أكسيد الحديديك. حسب كمية السكرالمختزل

 :النتائج

  

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   جلوكوز

   فركتوز

   مالتوز

   سكروز

   النشا

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 :األسئلة

 اي من السكريات تختزل محلول بندكت ؟ ولماذا ؟ اذكر مثال علي ذلك؟

.......................................................................................................................................................... 

 تختزل محلول بندكت ؟ ولماذا ؟ اذكر مثال علي ذلك؟ال اي من السكريات 

.......................................................................................................................................................... 

 اكيف تفسر ذلك؟. بالرغم من أن السكروز والمالتوز كاًل منهما سكر ثنائي إال أن أحدهما مختزل واآلخر غير مختزل

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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 :بارفويداختبار 6.4.3.2.

-المىىىالتوز)وسىىكريات الثنائيىىه المختزلىىه    ( الريبىىوز  -االرابينىىوز  -الفركتىىوز  -الجلوكىىوز )اختبىىار يميزالسىىكريات األحاديىىه مختىىزل     

 (. الالكتوز

 

 : لالختبارالنظرية العلمية 

. في هذا االختبار يتم االختزال في وسط حمضي بداُل من الوسط القلوي كمىا هىو الحىال فىي اختبىار بنىدكت واختبىار حمىض البكريىك         

وفي هذه الظروف تستجيب السكريات األحادية المختزلىة لالختبىار أسىرع مىن السىكريات الثنائيىة المختزلىة حيىث تتفاعىل السىكريات           

 . كاشف بارفويد من محلول خالت النحاس في حمض الخليك ويتكون. الثنائية المختزلة ببطء

لكن يالحظ انه عند زيادة التسخين فوق خمس دقائق فان السكريات الثنائية سوف تتحلىل بفعىل الحىرارة الىي سىكريات أحاديىة وبىذلك        

 .  تعطي نفس النتيجة

 

 

 

 : المواداألدوات و

 محاليل سكرية . 

  (. من حمض الخليك1.8مل ماء ثم يضاف 200جم من خالت النحاس في 12.2يذاب )كاشف بارفويد 

  حمام مائي مغلي 

 أنابيب اختبار و ماسك 

  ماصة 
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 : طريقة العمل

 مل من محلول السكر 1أضف حوالي  .1

 مل من كاشف بارفويد2إلى حوالي  .2

 . واترك المحلول ليبرددقائق  2-2  سخن لدرجة الغليان مدة .  .2

 .  الحظ تكون لون أحمر طوبي في وجود السكر المختزل

 : النتائج

 

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   جلوكوز

   فركتوز

   مالتوز

   سكروز

   النشا

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 :األسئلة

 لماذا يجب عدم ترك األنابيب تغلي لمدة تتجاوز خمس دقائق؟

.......................................................................................................................................................... 

 ما وجه االختالف بين اختبار بندكت و اختبار بارفويد؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 ؟ ھرظُت لم التي تلك و االختبار ھذا مع إيجابية نتيجة أظھرت التي السكريات بين لفرق ا ما

.......................................................................................................................................................... 
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 :(   )بايل ختبار ا6.4.3.3.

والسىكريات األحاديىة السداسىية    ( البنتوزات مثل االرابينوز والريبىوز )التمييز بين السكريات األحادية الخماسية يستخدم هذا اإلختبار 

 (. الهكسوزات مثل الجلوكوز والفركتوز)

 

 : لالختبارالنظرية العلمية 

رال وهذا يتفاعل مىع االورسىينول فىي وجىود     ورفولمدة قصيرة يتكون الف إذا سخن محلول البنتوز مع حمض الهيدروكلوريك المركز

 . ك حيث يتكون لون أخضر مزرقيأيونات الحديد

 . يالحظ أن التسخين لمدة طويلة قد يحول دون تحول الهكسوز إلى هيدروكسي ميثيل فورفورال الذي يتفاعل مع االورسينول

  

 

 

 

 

 : الموادو األدوات

  قطىرة   20مىل مىن حمىض الهيىدروكلوريك المركىز ثىم يضىاف        100جم من االورسينول في 1.1يذاب )كاشف االورسينول

 (كلوريد الحديدك% 10من محلول 

 مواد سكرية. 

 أنابيب اختبار مع ماسك 

 حمام مائي مغلي 

  ماصة 

 

 : طريقة العمل

 مل من محلول السكر  1حوالي  أضف .1

 مل من كاشف االورسينول في أنبوبة اختبار 2.1  .2

 . إذا تكون لون أخضر مزرق فإن الكشف موجب. دقائق في حمام مائي مغلي  7لمدة سخن   .2
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   : النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   رايبوز

   جلوكوز

   فركتوز

   

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 :األسئلة

 ماهي السكريات التي تتفاعل مع كاشف بايل؟ 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ماهو المركب الذي يتكون خالل التفاعل والذي بدوره يتفاعل مع كاشف بايل؟

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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 :اختبار سلفانوف6.4.3.4.

أو علىىى ( الفركتىىوز)والسىىكريات األحاديىىة الكيتونيىىة ( الجلوكىىوز)دهيديىىة تمييىىز بىىين السىىكريات األحاديىىة االللليسىىتخدم هىىذا اإلختبىىار 

  السكريات التي تعطي سكريات كيتونية بالتحلل المائي مثل السكروز

 

 

 

 : النظرية العلمية لالختبار

و يتكثىف الفورفىورال مىع    . الكيتونية عن السكريات االلدهيدية في أنهىا تفقىد المىاء وتكىون فورفىورال بسىهولة أكثىر        السكريات تختلف

وعلىى ذلىىك يجىب أال يسىخن المحلىىول لمىدة طويلىة وإال فىىإن السىكريات االلدهيديىة تعطىىي        . الريزوسىينول يتكىون متراكىىب أحمراللىون   

 . اختبارُا موجبُا أيضُا

 

  :و األدوات المواد

  ( عياري 2-لتر من حمض الهيدروكلوريك/جم ريزوسينول0.1)كاشف سلفانوف 

 محاليل سكرية 

 حمام مائي مغلي 

 أنابيب و ماسك 

 ماصة. 

 

 : طريقة العمل

 .في أنبوبة أختبار من محلول السكر  مل 1ضع  .1

 مل من كاشف سلفانوف2أضف اليها   .2

 . دقيقة 20 ضع المحلول في حمام مائي مغلي لمدة  .2

تكىىون لىىون أحمىىر داكىىن مىىع السىىكريات السداسىىية الكيتونيىىة بينمىىا السىىكريات السداسىىية االلدهيديىىة تعطىىي لىىون احمىىر   الحىىظ  .1

 .قرمزي فاتح ببطء
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 : النتائج

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   جلوكوز

   فركتوز

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 :األسئلة

 ماهي السكريات التي تعطي نتيجة مع كاشف سلفانوف؟

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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 (1)الكربوهيدرات 7.

 

 :هناك نوعان من الكربوهيدرات

 تتكون من السكريات األحادية فقط : كربوهيدرات بسيطة .1

 

تتكون من جزء سكري وجزء اخر غير سكري مثل البروتينات أو الدهون وتسمى جاليكوبروتين :  الكربوهيدرات المعقدة .2

 .او جاليكولبيد

 

 للسكريات األحاديةالتركيب الحلقي 7.1.

مى استيال الحلقي وأن السلسلة المفتوحة تعد ذات نسبة ضئيلة ين السكريات توجد في الصورة الحلقيةوتسمى الهأأثبتت الدراسات   

في الجلوكوز الحلقي ،فإذا كانت مجموعة  1جدا في المحلواللشكل الحلقي ينتج عنه متناظرة بناء على ذرة الكربون رقم 

 . ( β)يطلق عليه بيتا  أو اليسار والعكس إذا اتجهتإلى أعلى( α)يطلق على المتناظر ألفا  أو اليمين إلى أسفلالهيدروكسيل 

 

 

 

 

 : الكربوهيدرات عديدة التسكر7.2.

هي كربوهيدرات ينتج من تحللها المائي عدد كبير من السكريات األحادية و تتكون هذه السكريات من سلسلة طويلىة جىدا متفرعىة او    

و أنها تحتوي على نىوع واحىد مىن السىكريات االحاديىة كالنشىا       أي أيدية و قد تكون متجانسة زمستقيمة مرتبطة بواسطة روابط جليكو

 .كثر من نوع من السكريات االحادية كالهيبارينأنها تحتوي علي أي أو تكون غير متجانسة  أالسيلولوز ، 

لىى  إو اإلنزيمىات التىي تحلىل تلىك الىروابط      أو الثنائيىة بواسىطة األحمىاض القويىة      و تتحلل السكريات العديىدة عمومىا وكىذلك المتعىددة    

 .مكوناتها األحادية

 

 

 

  



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   29 

 

   اإلختبارات العملية للسكريات العديدة والثنائية7.3.

 :اليود  اختبار كشف7.3.1.

األحاديىىة )والسىىكريات األخىىرى ( االنيىىولين-الديكسىىترين-الجليكىىوجين -النشىىا)لتمييىىز بىىين السىىكريات العديىىدة  يسىىتخدم هىىذا اإلختبىىار ل 

و الجليكىىوجين و الدكسىىترين ألوانىىا مميىىزة عنىىد ( أميلىىوز و أميلىىوبكتين)مثىىل النشىىا  ةحيىىث تعطىىي بعىىض السىىكريات العديىىد(. والثنائيىىة

 .إضافة اليود اليها

 

 : لالختبارالنظرية العلمية 

ن جىزئ االميلىوز يوجىد علىى     أمع السكريات العديدة فيعطي النشا لون أزرق و السبب في ذلك  تزازيةإيكون محلول اليود متراكبات 

ويعطىي  . الشكل هذا اللون يزول بالتدفئة ويعود بالتبريد مرة أخرى و األميلوبكتين يكون لونا بنفسجي مىع اليىود   ةهيئة سلسلة حلزوني

ود ألوانىا تتىدرج مىن البنفسىجي الفىاتح الىي البنىي الىي األصىفر تبعىا لعىدد            الجليكوجين لون بنيىا مىع اليىود  ويعطىي الديكسىترين مىع اليى       

وال تعطي السكريات األحاديىة أو الثنائيىة نتىائج إيجابيىة     . وحدات الجلوكوز بجزئ الدكسترين،  وال يعطي االنيولين أي لون مع اليود

 .مع هذا اإلختبار

 

 :و األدوات المواد

  (2مل من محلول يوديد البوتاسيوم 100في جم من اليود 0.6أذب ) محلول اليود% 

  االنيولين -الديكسترين -الجليكوجين -النشاسكريات عديدة محاليل 

  (جلوكوز وسكروز)محاليل سكريات أحادية وثنائية 

 حمض الهيدروكلوريك المخفف. 

 حمام مائي . 

 أنابيب اختبار و ماسك 

 ماصة 

 

 : طريقة العمل

 الكربوهيدراتمل من محلول 2اضف  .1

 مل من محلول اليود  0.1اضف  .2

 أضفقطرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف .2

 .و الحظ اللون ثم برد األنبوبة و الجظ اللون مرة أحرى ةرج جيدا نالحظ اللون المتكون بعد ذلك سخن االنبوب .1

 

  



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   71 

 

 : النتائج

 

 اإلستنتاج المالحظة األنبوبة

   النشا

   الجليكوجين

   الدكسترين

   اإلينولين

   الجلوكوز

   السكروز

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 :األسئلة

 ؟ لماذا يعطي النشا والجليكوجين نتيجة إيجابية بينما ال يعطي الجلوكوز وال السكروز نفس النتيجة

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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 :التحلل المائي للسكروز7.3.2.

علىى الترتيىب لىذا ال توجىد      2،1المىوقعين  السكروز سكر ثنائي يتكون من ارتباط جىزئ مىن الجلوكىوز مىع جىزئ مىن الفركتىوز فىي         

 .فيكتسب خواصًا إختزالية الجلوكوز والفركتوز السكرين المختزلين فعند تحلله مائيا يعطي. مجموعات مختزلة في السكروز

 

 : النظرية العلمية لالختبار

علىى الترتيىب ولىذا ال توجىد      2،1السكروز سكر ثنائي يتكون من ارتباط جزئ من الجلوكوز مىع جىزئ مىن الفركتىوز فىي المىوقعين       

مجموعات مختزلة في السكروز فال يؤثر على كاشف بندكت أوعلى حمض البكريك أو كاشف بارفويد كما أنه اليكىون أوزازون إال  

  .بعد أن يتحلل السكروز إلى مكوناته

 

 

 :و األدوات المواد

 (لتر/جم1)محلول سكروز 

 حمض الهيدروكلوريك المركز. 

  (.عياري1)هيدروكسيد الصوديوم محلول 

 كاشف بندكت . 

 انابيب اختبار و ماسك. 

 حمام مائي مغلي. 

 ماصه. 

 

 : طريقة العمل

 . في أنبوبة اختبار مل من محلول السكروز1قطرات من حمض الهيدروكلوريك المركز إلى  1أضف    .1

 صنبور الماءأترك األنابيب لتبرد أو ضعا تحت . دقائق في حمام مائي مغلي 1سخن لمدة  .2

يىتم الكشىف بواسىظة    . )علىى محلىول متعىادل أو قلىوي قلىيالُ      أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم قطرة قطرة حتى تحصل .2

 (ورق تباع الشمس

عىىن الجلوكىىوز والفركتىىوز فىىي المحلىىول النىىاتج وذلىىك بىىاجراء اختبىىار البنىىدكت للكشىىف عىىن الجلوكىىوز ثىىم اكشىىفعن   اكشىىف  .1

 . الفركتوز بكاشف سلفانوف
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  : النتائج

 االستنتاج النتيجة األنبوبة

   

   

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 :األسئلة

 مما يتكون السكروز؟

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 علل السكروز سكر غير مختزل؟
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 :المائي للنشاالتحلل 7.3.3.

لتعرف على طبيعة السكر األحادي المكون لجزئ النشا وذلىك بالتحلىل المىائي فىي وسىط حمضىي حيىث يتكىون         سيتخدم هذا اإلختبار ل

 . الجلوكوز الذي يمكن الكشف عنه

 

 : النظرية العلمية لالختبار

لذا فهو أساسُا ال يختزل محلول بندكت وال حمىض  ال يحتوي جزئ النشا العمالق إال على عدد محدد جدُا من المجموعات المختزلة و

 . أما بعد التحلل المائي فيتكون الجلوكوز وهو سكر مختزل ويكون اوزازون. البكريك وال كاشف بارفويد

 

 :و األدوات المواد

  (1)محلول النشا% 

 حمض الهيدروكلوريك المركز 

  (عياري 1)محلول هيدروكسيد الصوديوم 

 محلول اليود . 

  بندكتكاشف 

  10هيدروكسيد الصوديوم % 

 أنابيب اختبار نظيفة. 

 حمام مائي. 

 ماصة. 

 

 : طريقة العمل

 مل من النشا في انبوبة اختبار كبيرة 2ضع  .1

 .، ثم برد المحلوليقةدق 11نقاط من حمض الهيدروكلوريك المركز، وسخنها في حمام مائي يغلي لمدة  1أضف  .2

 يصبح الوسط قاعديا أضف كمية من هيدروكسيد الصوديوم إلى أن .2

 قسم محتوى األنبوبة إلى أنبوبتين نظيفتين بالتساوي  .1

 . مل من محلول اليود ونالحظ النتيجة 1أضف إلحدى األنبوبتين  .1

 دقائق ونالحظ النتيجة 2مل من كاشف بندكت ثم رج و سخن لمدة  1أضف لألنبوبة الثانية  .6
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  : النتائج

 االستنتاج النتيجة األنبوبة

   

   

   

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 :األسئلة

 

 ماذا ينتج من تحلل النشا؟ وكيف يمكن الكشف عنه؟

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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 ( Lipids) الدهون  8.

 

 - مقدمة. 8.1

وتعتبر الدهون مصدرا  .توجد الدهون طبيعيّا في الكائنات الحيةولها وظائف تركيبية في الخليةحيث تدخل في تركيب الغشاء الخلوي

 .درات والبروتيناتيمن الكربوه تفوق كلأساسّيا من مصادر الطاقة في الجسم 

ويمكن تعريفها بأنها مركبة عضوية غير قطبية عديمة الذوبان في الماء ولكنهىا تىذوب فىي المىذيبات العضىوية مثىل البنىزين واأليثىر          

 .والكلوروفوم وغيرها

 

 : fatty acids)) األحماض الدهنية .1.

طويلىىة تحتىىوي فىىي طرفهىىا علىىى  hydrocarbon chain))هىىي الوحىىدات البنائيىىة للىىدهون،وهي عبىىارة عىىن سلسىىلة هيدروكربونيىىة 

وأحمىاض دهنيىة   ( (saturatedأحمىاض دهنيىة مشىبعة    :وتنقسم األحمىاض الدهنيىة إلىى    .carboxyl group))مجموعة كربو كسيل 

 (مزدوجةتحتوي على روابط  unsaturated)غير مشبعة

 

 :الصيغة العامة لألحماض الدهنية

      

 

 :الكيميائي إلى يمكن تقسم الليبيدات حسب تركيبها . 1

 : (Simplelipids)ليبيدات بسيطة-أ

 .(fats and oils)ومن أمثلتها الدهون والزيوت ، سترات األحماض الدهنية مع الكحول مثل الجليسرولإوهي 

 من أبسط وأكثر الدهون انتشارا وهي الصورة التي تخزن عليها الىدهون ومخىزن   triacyglycerolويعتبر ثالثي اسايل الجليسرول 

  .الطاقة داخل الخلية
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و ( (phospholipidsوهىىي دهىىون تىىربط مىىع مركبىىات أخرىمثىىل الفوسىىفوليبيد   : (conjugated lipids)ليبيككدات المركبككة -ب

 .glycolipids))الجاليكوليبيد 

 

 

سىترات ولكىن حيىث    إوهي مواد توجد ذائبة في الدهون وبالرغم من أن العديد منها ليست : (derived lipids)ليبيدات المشتقة -ج

 .نها دهون مشتقة ومن أمثلتها الكولسترولأإنها توجد ذائبة في الدهون أو اشتقت من تحلل الدهون مائيا فتعتبر جوازًا

 

 

 (: (Qualitative tests of lipidsللدهون االختبارات الوصفية 8.2.

 Solubility test )): الذوبانية اختبار8.2.1.

 : هدف التجربة

 .نظرًا الختالف تركيبها الكاره للماءدرات و البروتينات يعن الكربوهفي ذوبانها إثبات أن الزيوت والدهون هي مركبات تختلف 

 

 :  النظرية العلمية لإلختبار

ولكنها تذوب في المذيبات العضوية كاإليثر (الهيدروفوبية )قطبية ال تذوب الزيوت أو الدهون في الماء نظرُا لطبيعتها الغير

 .والبنزين والكلورفورم والكحول المغلي وغيرها

تختلف الدهون فيما بينها في قابليتها للذوبان في المذيبات العضوية المختلفة ويستفاد من ذلك في فصل خليط من الدهون عن 

( cerebroside)في األسيتونوال تذوب السيريبروسايد (  (phosphtideلفوسفاتيداتبعضها البعض وعلى سبيل المثال ال تذوب ا

 .المختلقة في االيثر  (Sphingomyline)وكذلك السفنجومايلين 

 

 :واألدوات المطلوبة المواد

 زيت الذرة -زبد-(أو زيت بذرة القطن)زيت الزيتون  -

 أسيتون -كلوروفورم -أيثر-ايثانول-قلوي مخفف-حمض مخفف: المذيبات -

 أنابيب اختبار -

 حمام مائي -

 حامل أنابيب -

 

 :طريقة العمل

 .أنابيب اختبار نظيفة جافه  6من الزيت في 0.5mlضع  -1

 .(األسيتون و الكلوروفورم و االيثر و االيثانول البارد والماء) على أحد المذيباتمن  4mlعلى أضف كل أنبوبة  -2

 ، ةواحد ةحوالي دقيقرج األنابيب جيدًا ، ثم اترك المحاليل لمدة  -2

متجانسة شفافة يكون الزيت  ةإذا انفصلت إلى طبقتين يكون الزيت غير ذائب وإما إذا تكونت طبقه واحدالنتائج ف الحظ -1

 .ذائبًا في المذيب
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 دون النتائج في الجدول -1

 

 

 النتائج 

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 :األسئلة

 ؟نوهللدأي المذيبات يعتبر أفضل المذيبات 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ؟  للدهونأي المذيبات يعتبر أسوا المذيبات 

................................................................................................................................................................

 :ماأنواع األحماض الدهنية الموجودة في األغذية الشائعة اإلستخدام مثل

 .................................................................................................................................زيت دوار الشمس 

 .........................................................................................................................................زيت الزيتون

 .............................................................................................................................................زيت الذرة

 ....................................................................................................................................................الزبدة
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  ...........................................................................................................................................شمع النحل
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  (  : Acrolein test)  اختبار االكرولين8.2.2.

 يستخدم هذا اإلختبار للكشف عن وجود الليبيدات حيث تعطي رائحة مميزة من األكرولين

 

 : النظرية العلمية لإلختبار

مىىن كىىل جىىزئ جليسىىرول بىىالزيوت أو   (dehydration)علىىى نىىزع جىىزيئين مىىاء  ( الصىىلبة) KHSO4تعمىىل بيكبريتىىات البوتاسىىيوم 

 .والذي يمكن تمييزه من رائحته النفاذة المهيجة لألغشية acroleinالدهون حيث يتحول الجليسرول إلى اكرولين 

 

 

 

 

حيىث تصىبغ الىدهون عنىد إضىافتها بصىبغه       , (صىبغة عامىه للىدهون   ) Sudan IVويمكن الكشف عن وجود الىدهون بواسىطة صىبغة    

 .حمراء

 

 

 : األسئلة

 لماذا يستخدم اختبار االكرولين كاختبار عام للزيوت والدهون ؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 :مع توضيح السبب هل تتوقع أن تحصل على نتيجة إيجابية فيما لو استخدمت مايلي

 حمض األولييك أو حمض البالمتيك(أ           

 شمع النحل(ب          
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 (:   Saponification test اختبار التصبن8.2.3

 . عرفة التركيب الكيميائي للصابون وعمله كمنظف ومزياُل للزيوت واألتربةيهدف هذا اإلختبار إلى 

 

 : النظرية العلمية لالختبار

 ةالتصىىبن عبىىارة عىىن عمليىىة تحليىىل الزيىىوت أو الىىدهن مائيىىا فىىي وسىىط قلىىوي وينىىتج عىىن ذلىىك جليسىىرول وأمىىالح األحمىىاض الدهنيىى     

في  ةالتي توجد ذائب)للتصبن  ةلية التصبن في فصل المواد القابلة للتصبن عن المواد الغير قابلويمكن استخدام عم( Soapالصابون )

 :ويمكن توضيح عملية التصبن كما يلي ( الدهون

 

 

 

 

 

 

 .يمكن تعريف الصابون على انه األمالح المعدنية لألحماض الدهنية

ويعمىل الصىابون علىى اسىتحالب الزيىوت والىدهون فىي المىاء         . والصابون قابل للذوبان في الماء ولكنه غير قابل للذوبان فىي االيثىر   

 .حيث أنه يعمل على تقليل الجذب السطحي للمحلول 

 

 :واألدوات المطلوبة المواد

 . زيت الزيتون ,زبد , أنواع من الزيوت مثل زيت الذرة -

 (   (2O%KOHفي الكحول KOHمحلول  -

 (درجة الغليان )حمام مائي -

 

 : طريقة العمل

 .( أو دورق)مل من الزيت في أنبوبة اختبار كبيره 2ضِع  -

 (.يفضل إضافة قلياُل من قطع الخزف الصغيرة لتنظيم الغليان)مل من هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي 1أضف  -

بعد مضي هذه المدة تأكدمن تمام عملية التصبن، وذلك بأخذ قطرة من المحلول ووضعها فىي  . دقائق 2المحلول لمدة  ي اغل  -

وفىي هىذه الحالىة اسىتمر فىي الغليىان حتىى يتبخىر جميىع          . الماء فإذا انفصل الزيت دل ذلك على عدم استكمال عمليىة التصىبن  

 . الكحول

 .بها لالختبارات التاليةظ مل من الماء وأحتف20ذبها في حوالي وأ( الصابون)خذالمادة الصلبة المتبقية  -

 رج المحلول بعد أن يبرد والحظتكون رغوة كثيفة -
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 :النتائج

 

 

 

 

 :األسئلة

 ماهو التركيب الكيميائي للصابون ؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ما فائدة إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم  في هذا االختبار؟.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 اذكر أهم النواتج لعملية التصبن؟

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

  فيما لو استخدمت زبدة الكاكاو فما نوع الصابون الذي سوف تحصل عليه ؟

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 على الصابون  ؟ فيما لو استخدمت أحماض دهنية بدًلا من الزيت فهل تتوقع أن تحصل

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 االستنتاج المشاهدة األنبوبة
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 :salting out of soap)) الصابون من المحلول بالتمليحفصل اختبار 8.2.4.

فعند إضافة كلوريىد الصىوديوم الصىلب إلىى محلىول      salting out) ) يمكن الحصول على الصابون من محلوله وذلك بعملية التمليح 

وذلك ألن كلوريد الصوديوم شره ألمتصاص  الااص       , السطحالصابون حتى التشبع ينفصل الصابون على صورة غير ذائبة ويطفو فوق 

 .ئصت الصصبون لألـرتبصط مع الاص  فهو ينصفس جزي

 

 

:المواد واألدوات المطلوبة   

 (في التجربة السابقة الذي تم تحضيره)الصابون-

 NaClملح كلوريد الصوديوم الصلب -

 كاس زجاجي صغير-

 

 :طريقة العمل

 .مل من الصابون في كاس،ثم أضف كميات قليلة من كلوريد الصوديوم على دفعات مع التقليب حتى يتشبع المحلول10ضع حوالي 

 

 :  النتائج

 االستنتاج المشاهدة

  

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 :األسئلة

 صابون على السطح عند إضافة الملح؟ما سبب انفصال طبقة ال

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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 ( : Formation of fatty acids) تحضير األحماض الدهنية من الصابون اختبار8.2.5.

تحلىىىل يعمىىل علىىى   (األمىىىالح المعدنيىىة لألحمىىاض الدهنيىىىة  )يالحىىظ أن إضىىافة حمىىىض مثىىل حمىىض الهيىىىدروكلوريك إلىىى الصىىابون      

  .األحماض الدهنية على صورة حرة غير ذائبة في الماءالجليسيريدات إلى 

 

 

 

 :المطلوبةالمواد واألدوات 

 (الذي تم تحضيره في التجربة السابقة)الصابون-

 HCl%  10حمض الهيدروكلوريك -

 حمام ثلجي-

 

 :طريقة العمل

مل من الصابون في أنبوبة اختبار، ثم ضع األنبوبة في حمام ثلجي، ثم أضف إليها حمض الهيدروكلوريك نقطىة نقطىة   1ضع حوالي 

 .تتكون طبقة زيتية طافية على السطححتى ( واألنبوبة في الحمام  الثلجي)

 

 :النتائج

 االستنتاج المشاهدة االنبوبة

   

 

 :األسئلة

 ما هو التركيب الكيميائي لطبقة الزيتية الطافية؟

............................................................................................................................................. 

 اكتب معادلة حمض الهيدروكلوريك مع الصابون؟.
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........................................................................................................................ 

 ( :(lnsoluble soapsاختبار تكوين أمالح األحماض الدهنية الغير ذائبة8.2.6.

 : النظرية العلمية لالختبار

و الرصىاص أو الحديىد علىى ترسىيب الصىابون وتجعلىه غيىر ذائىب فىي المىاء حيىث تحىل هىذه              أيونات الكالسيوم أو المغنسىيوم  أتعمل 

ونظىرُا إلحتىىواء المىاء العسىىر علىى كميىىات ملحوظىة مىىن     . و البوتاسىىيوم الموجىوده فىىي الصىابون   أيونىىات الصىوديوم  أااليونىات محىل   

Ca
++

, Mg
++

Feوبعض  
+++

 . فيصعب تكون الرغوة 

 . كبريتات البوتاسيوم+ صابون الكالسيوم = لكالسيوم كبريتات ا+ صابون البوتاسيوم 

 

 (. يتكون راسب أبيض من استيارات أو أوليات الكالسيوم) 

 

 :المواد واالدوات المطلوبه

 (الذي تم تحضيره في التجربة السابقة)الصابون -

 Calcium chloride CaCl2% 1كلوريد الكالسيوم -

 Magnesium chloride MgCl2% 1كلوريد أو كبريتات المغنيسيوم -

  Lead acetateاسيتات الرصاص -

 أنابيب اختبار نظيفة وجافة-

 

 :طريقة العمل

 مل من الصابون في ثالث انابيب اختبار2مل من الماء المقطر الى 1اضف حوالي -1

ولالنبوبىة الثالثىة خىالت    نابيىب بضىع قطىرات مىن كلوريىد الكالسىيوم ولالنبوبىة الثانيىة كلوريىد المغانيسىيوم،           اضف الحد األ -2

 .الرصاص

 

 :النتائج

 االستنتاج النتيجة االنبوبة

1   

2   

2   
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 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 : األسئلة

 كلوريد الكالسسيوم مع الصابون؟اكتب معادلة تفاعل  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 لصابون عند الغسيل بالماء العسر؟ماذا يحدث ل

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 : اختبار خالت النحاس8.2.7.

 . لتميز بين الزيت أو الدهن المتعادل و الحمض الدهني المشبع والحمض الدهني غير المشبعيستخدم هذا اإلختبار ل

 

 : النظرية العلمية لالختبار

ال تتفاعل الزيوت أو الدهون مع محلىول خىالت النحىاس أمىا األحمىاض الدهنيىة المشىبعة والغيىر مشىبعة فتتفاعىل مىع خىالت النحىاس              

الملح النحاسي المتكون في حالة األحماض الدهنية الغير مشىبعة فقىط يمكىن استخالصىه بواسىطة اإليثىر       . مكونُا الملح النحاس المقابل

 . البترولي

 

 : المواد

محلىول خىالت    -إيثىر بترولىي  -(حمىض دهنىي مشىبع   )حمىض االسىتيارك   -(حمض دهنىي غيىر مشىبع   )حمض األولييك  -الزيتونزيت 

 .%(1)النحاس 

 

 : طريقة العمل

 .جم من كل مادة2/1خذ ثالث أنابيب اختبار وضِع  -1

 . مل من اإليثر البترولي وحجم مساوي له من محلول خالت النحاس2أضيف  -2

 .عض الوقترِج األنابيب واتركها ب -2

في حالة زيت الزيتون يلحظ  أن طبقة اإليثرالبترولي العليا تحتوي على الزيت مذابُا فيها ويظهر عديم اللىون ويبقىى المحلىول المىائي     

 . السفلي أزرق اللون

لطبقىة السىفلى فتقىل    وفي حالة حمض األولييك تتلون طبقة اإليثر البترولي العليا بلون أخضر نتيجة لذوبان أولييات النحاس فيهىا أمىا ا  

 . زرقتها

وفي حالة  حمض االستيارك يلحظ أن طبقة اإليثر البترولي العليا تبقى عديمة اللون بينما يتكون راسىب أخضىر باهىت مىن سىتيارات      

 .  النحاس في الطبقة السفلى

 

 :النتائج

 االستنتاج المشاهدة االنبوبة

الزيتون زيت    

    ألولييكا حمض

   الستيارك حمض
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 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 :األسئلة

 لماذا  ال يتكون راسب أو لون أخضر مع زيت الزيتون في هذه التجربة ؟ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 ماذا تتوقع أن تكون النتيجة فيما لو استخدمت حمض البالمتيك أو اللينولييك؟ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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 : (اختبار اليود)اختبار عدم التشبع 8.2.8.

 . على طبيعة األحماض الدهنية في الزيت أو الدهن هل هي من النوع المشبع أو غير المشبع تستخدم هذه التجربة للتعرف

 

 : النظرية العلمية لإلختبار

 . مع المركبات غير المشبعة وذلك باإلضافة على جانبي الرابطة المزدوجة وبذلك يتغير لون اليود( بني اللون)يتفاعل اليود 

 

 : واألدوات المواد

 (.مذابة في الكلوروفورم ) زيت الزيتون، حمض األولييك، زبد ، حمض االستيارك 

 محلول اليود في الكحول

 أنابيب إختبار

 

 : العملطريقة 

 . الحظ  ما يحدث وفسر مشاهدتك. مل من كل من المحاليل السابقة ثالث قطرات من محلول اليود2أضف إلى حوالي 

 

  :النتائج

 االستنتاج المشاهدة االنبوبة

   الزيتون زيت

   األولييك حمض

   االستيارك حمض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح
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 الدم في تقديرسكرالجلوكوز. 9

 .السكري  لمرض وخاصة تشخيصيةال ائلوسويعتبر أحدى ال أهمية المخبرية أكثرالفحوصات من( سكرالدم )يعتبرالجلوكوز 

 تحلل خالل أومنللكربوهيدرات  الهضم عمليات من عليه الحصول للجسم يمكن حيث الجسم في الموادالسكرية الجلوكوزأهم

 .الكبد  خاليا في خزنمال الجاليكوجين

 في الجسم منها يستفيد التي الطاقة الستخالص يضيةاأل عملياتال في يدخل حيث الطاقة مصادر كأهم الجلوكوز الخاليا تستخدم

 .الحيوية العمليات استمرار

 الغذاء عن االنقطاع عند كذلك ينخفض و , السكر محتوى في عالية غذائية وجبات تناول عند الدم جلوكوزفيلا مستوى يرتفع

 ويبلغ, عليه  يحافظ الدم في للجلوكوز طبيعي معدل الجسم يملك لذا, الحيوية  الفسيولوجية الجسم حالة على ممايؤثر طويلة لفترات

 .الجوع  أو حالةالصيام في  ديسي ليتير  ملغم لكل 110-70 حوالي الدم في للجلوكوز الطبيعي المعدل

 زيادة عند يفرز الذي األنسولين هرمون على يشمل هرموني نظام بواسطة الدم في للجلوكوز الطبيعي المعدل ثبات في التحكم يتم

 .الدم  في الجلوكوز مستوى انخفاض يفرزعند الذي الجلوكاجون هرمون كذلك و, الدم  في الجلوكوز مستوى

         في خللنتيجه  ذلك و لدم ا في الجلوكوز مستوى في عالي ارتفاع هناك يكون(   Diabetes mellitus) السكري مرضفي  

 .الجلوكوز  من الخاليا ةتفادسا

 :الدم في الجلوكوز مستوى قياس

 Enzymatic methods الطرقاألنزيمية باستخدام الدم في الجلوكوز مستوى قياس يمكن

 . Chemical methods  الطرقالكيميائية وأ 

 :األنزيمية  الطرق- أ

 التي والتفاعالت عليها تعمل التي المواد على األنزيمات لتخصص وذلك الجلوكوز لتقديرالطرق  أدق من األنزيمية تعتبرالطرق

 حمض ىإ ل glucose   oxidaseأوكسيديز جلوكوز أنزيم بواسطة الجلوكوز أكسدة تعتمدعلىو .دقيقةجدا جنتائ وتعطي تحفزها

 فوق يعمل و,   H2O2 hydrogen peroxide الهيدروجين أكسيد فوق لىإ باإلضافةgluconic acid   الجلوكونيك

 يمكن ملون مركب إلى peroxidaseالبيروكسيديز إنزيم وجود في  o-  dianisidineأكسدةالمركب على الناتج أكسيدالهيدروجين

 .540nm موجي طول عند له الضوئي االمتصاص قياس

D-Glucose  +  O2  + H2O      D – Gluconic acid +H2O2 

 

H2O2  + Phenol + Reduced Dye        Oxidized Dye  +  H2O 

                  O- dianisidine                                            Oxid o- dianisidine                             
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 : الطريقةالكيميائية-  ب

   (o-toluidine)توليدين -العديد من الطرق منها طريقة االورثوهناك 

ويمكن قياس أعلى أمتصاص للنواتج , ليعطي اللو ن االخضر بوجود حمض الخليك مع التسخين ويتفاعل هذا المركب مع الجلكوز 

 .نانو ميتر 620عند 

 (بالزما ) عينة دم : المواد 

  محلولO- toluidine  : غم من الثيويوريا 2يذوبthiourea   مل من حمض الخليك الثلجي ثم يضاف لها 1900في

 ( .تحفظ في زجاجه معتمه في درجة حرارة الغرفه )  O- toluidineمل من  100

  حمض البنزويك  كماده حافضه 0.1% من  مل  100غم جلكوز لكل  1 :محلول جلكوز قياسي مركز  

 محلولجلكوزقياسي(Working standard (100mg/dl) glucose )   :10 تكمل إلى  مل من المحلول القياسي االول

  .مل ماء مقطر  100

 أنابيب أختبار مع حامل أنابيب  

 Spectrophotometer. 

  حمام مائي. 

 

 

 :طريقة العمل 

 أنابيب  و علمها كاآلتي  1حضر  

 1blank 1 2 2 1 االنابيب

محلول الجلكوز 

 القياسي

0.1 ml 0.1 ml    

  ml 0.1 ml 0.1   عينة الدم 

 0.1ml     ماء مقطر

O-toluidine ml7.0  , ترج االنابيب و تغطى بورق القصدير ثم توضع

 .دقائق  10في حمام مائي يغلي لمدة 
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  نانوميتر  620ثم يقاس االمتصاص عند , تبرد االنابيب تحت الماء. 

  :النتائج 

 

 

 

 

 :مناقشة النتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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  في العصير ( حمض االسكوربيك)تقدير فيتامين ج .  10

 

وهي من المركبات التي . ألداء وظائف حيوية هامة للجسم الفيتامينات هي مركبات عضوية حيوية يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة 

 .التصنع في جسم اإلنسان ولكن يحصل عليها من االغذية النباتية

 تعمل على تحفيز  coenzymes  تلعب الفيتامينات دورا كبيرا كعوامل مساعدة لإلنزيمات

لإلنزيمات ، ولذلك  نقصها يؤدي إلى اختالل في بعض وكذلك قد توجد كجزء في التركيب الكيميائي ,وتنشيط عمل األنزيمات 

 .الوظائف الحيوية للجسم

وذلك قبل التعرف على تركيبها الكيميائي ،والتزال هذه الرموز (A,B,C)أعطيت الفيتامينات رموزا حرفية لداللة عليها مثل

 .مستخدمة لسهولتها

 :تصنف الفيتامينات حسب ذوبا نيتها الى قسمين هما

 water-soluble vitamin  بة في الماءائمينات الذالفيتا.1 

 C وفيتامين  Bمجموعة فيتامينات)وتشمل على 

 fat--soluble vitamin الدهونفي  بة ائالفيتامينات الذ.2

 (A,D,E,K)وتشمل على فيتامين

  (Ascorbic acid)فيتامين ج

 .اساسي في الحمضيات مثل البرتقال والليمون يتواجد هذا الفيتامين بشكلو ,  بة في الماءائحد الفيتامينات الذأ

يساعد هذا الفيتامين على امتصاص الحديد من االمعاء وكذلك يساعد على تجديد االنسجة بحيث يعمل على تنشيط تكوين بروتين 

 .الذي يحمي االنسجة من التهتك والنزف وخاصة انسجة اللثة Collagen الكوالجين

ويتميز هذا المرض بعدم اكتمال بناء بروتين الكوالجين  scurvey ور اعراض مرض االسقربوطيؤدي نقص هذا الفيتامين الى ظه

 .في االنسجة ،لذلك تظهر اعراضه بنزف اللثة وتورمها وتخلخل االسنان وآالم في المفاصل 

 .البولطرحه في ويتم التخلص من فيتامين ج عندما يؤخذ بكميات كبيرة عن طريق 

 

 ( mg/day من فيتامين ج في الغذاء بالملجرامات لكل يوم االحتياجات اليومية*

 21االطفال تحت عمر السنة                       •

 10سنوات             10االطفال من سنة الى  •

 11البالغين                                             •
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 60النساء الحوامل                                    •

 80النساء المرضعات                                •

 

 :الختبارفكرة ا

  (DCPIP) ل اندوفينولنوتقديره اختزال الصبغة ثنائي كلوروفي أ يعتبر فيتامين ج عامل مختزل ،لذلك يعتمد على مبد

Dichlorophenolindophenol   الحالة التأكسديةذات اللون القرمزي في الحالة االختزالية،وعديمة اللون في. 

 

  :المواد و األدوات المطلوبة

 DCPIP صبغة ثنائي كلوروفيل اندوفينول •

 من الماء المقطرليتر 2من الصبغة    0.16gتحضر باذابه  •

 standard vitamin C solution 0.04mg/ml محلول فيتامين ج القياسي •

 .يك حمض الخِل % 1 منليتر 1من فيتامين ج في ملغم 10يحضر باذابة  •

 Orange Juice عصير البرتقال •

 مل 100من العصير الى مل   1قم بعصر البرتقالة واجمع العصير ثم قدر حجمه،ثم خفف 

 في دورق مخروطي Acetic acid 5%  من حمض الخل

 Burette سحاحة •

  Flask دورق عياري •

 

 : طريقة العمل

 في دورق عياري DCPIP من الصبغة 5mL ضع .1

 .عاير باستخدام فيتامين ج القياسي الى ان تحصل على محلول عديم اللون ،ثم احسب حجم المعايرة.2

 . عاير مرة اخرى ولكن باستخدام محلول عصير البرتقال المخفف ،ثم احسب حجم المعايرة.3

 

 

 

 

 



 قسم الكيمياء الحيوية كيح  101- العملي الكتاب

  

 

 
   92 

 

 

 

 

 :النتائج

 مل=........................... حجم عصير البرتقال •

 مل=........................فيتامين ج القياسيحجم معايرة  •

 مل=....................حجم معايرة عصير البرتقال المخفف  •

 

 كميةفيتامينجفيعصيرالبرتقاالالصلي؟واستنتجكمبرتقالةيحتاجهاالفردلسداالحتياجاليوميمنفيتامينج؟احسب*

 

 مناقشةالنتائج

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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